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העודיה תבותכב שדוחמ ןויד :ונדמלי שרדמ רקחל 

הרוקמבו הרותל ינועמש טוקלימ 

תאמ 

הלואג סומע 

התועמשמו החסונ ,תבותכה .א 

הילעש רקחמה תודלותו תבותכה .1 

אי ימב)'לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא' קוספה לע השרד תאבומ הרותל ינועמש טוקליב 

.'תורחא םינפ'מ תפסונ המישר הירחאלו השמ ףסאש םינקזה םיעבש לש םהיתומש תא הנומה (16 

תירוטסיה הזימר תללוכו המישרה רוקמ לע הדיעמה תבותכ תאבומ הנושארה המישרה ףוסב 

:ינועמש טוקליבש תבותכה ןושל וזו .הבושח 

םיעבש ירה [... ] ןועמש טבשמ ,רוכז לאומנ באילא אולפ ימרכ ךונח דימעה ןבואר טבשמ 

םתוא דמלו בוטל רוכז םירמו סחנפ לש יחא לאומש בר יפמ םתוא ונבתכו ,םינקז דחאו 

אולפו ךונח ןבוארמ ,תורחא םינפ .ןואג תבישי שאר אנהכ יאנינח אנבר אצומ ץיברתב 

'[...] ןועמשמ ,לאומנו רוכז ימרכו ןורצח 

ומוקמ לע ,ונמז לע דמלל ידכ ןהב שיש תורידנה תוינוציחה תויודעה ןמ קפס אלל איה וז תבותכ 

תייחנהב /דבלב זנכשאמ םיעודיה הרותל הדגא ישרדמ'אשונב רוטקוד תדובע תנכה תרגסמב בתכנ הז רמאמ 

בקעי 'סורפ ,םיובלא בקעי 'סורפ ,ןאנש יפורפ יירומ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןאנש רודגיבא יפו־® 

ריעהלו ומוסרפ םרט רמאמה תא אורקל וליאוה םכח חנ רידו סקופ יזוע רייד ידידיו דורב לאימחרי 'פורפו ןמסוז 

ילע תלטומ הז רמאמב םיאבומה םירבדל תוירחאהש ןבומ תאז םע .ךכ לע םהל הנותנ יתדותו ,םהיתורעה תא 

ונממ עומשל יתקפסה אל ירעצל ךא ,בר ןיינע וב הליגו רמאמה תא ארק ל"ז עמש־את 'מ לארשי 'פורפ .דבלב 

.ויתורעה תאו ויתונויער לכ תא 

,דרופסקוא י"כ ,טוקליה לש דיה בתכ חסונ אוה ןאכ אבומה חסונה .ולשת זמר ,ךתולעהב ,ינועמש טוקלי 

חסונה אוהו ,(22703 'ס [י"כתמ] םיירבעה דיה יבתכ ימולצתל ןוכמה -,2637 ראואביונז ms. Heb. b. 6 הנאילדוב 

תבותכה תאבומ ,ו''פר יקינולס ,טוקליה לש ןושארה סופדב .213-212 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמב ספדנה 

םתוא דמלו בוטל רוכז םירמו סחנפ לש יחא לאומש בר יפמ םא ונבתכו' :(םישגדומ םייונישה)םילק םייונישב 

סופדב םג ספדנ ןושארה סופדה יפ לע .'[...] םירחא םינפ .ןואג תבישי שאר אנהכ יאנינח אנברו אצומ ץיברתב 

סופדלו םיסופדה רתיל קתעוה ןאכמו - 'ןואגו הבישי שאר' :ףוסב הנוש ךא - ו"כש היצנו ,טוקליה לש ינשה 

.'[...] םירחא םינפ ,ןואגו הבישי שאר [...] אנברו אצומ ץברתב [...] תאז ונבתכו' :הגוה םשו ,הנליו 

[(ה"סשת)ב תרבוח ,דע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת] 
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2] הלואג סומע 222 

אקע אד 2.םוי לכב רקוחל ול תונמדזמ ןניאש תויודע ,םיוסמ רוביח לש ותורצוויה ךרד לע ףאו 

םיררהכ ןה הנממ תורזגנש תונקסמו ,קיודמה החסונב היולת וזכש תודע לש התובישח לכש 

המרגו םיקיתעמה ישובישמ הלצינ אל ונינפלש וז תבותכ יכ הארנ ןכאו .הרעשב םייולתה 

.שדחמ ןנחבלו בושל שיש תונקסמבו תורעשהב גילפהל הב וקסעש םירקוחל 

בוט םויו ח"יש)טרופפר ביל הדוהי המלש ,א"רגה ןב םהרבא 'רמ לחה ,םינושארה םירקוחה 

ןמ תולועה תולאש המכב וטבחתה ,םיסופדה חסונב וז תבותכ הדמע םהינפלש ,ץנוצ ןמפיל 

םש לע םחייתמ םכחש וגיצמ ןכיהו ,'םירמו סחנפ לש יחא לאומש בר' ותוא והימ :ןוגכ ,תבותכה 

םיאבה ומכ ,הלא םירקוח ?תבותכב רכזנה תרוסמה לעב ןואגה והימ ?'אצומ' והמ ?ותוחא 

חסונב םינוש םינוקית ועיצה ןכו םירכזנה םימכחה יוהיזל תונוש תועצה ועיצה ,םהירחא 

םוקמבש אוה ,וירחא םיאבה לכ ידי לע לבקתהשו ,ץנוצ ידי לע עצוהש םינוקיתה דחא 3.תבותכה 

תורכזנה תורעה וא תובותכ שולש ןייצ ןמשריה .םישרדמב תועיפומה תובותכל תונוש תואמגוד ורכזנ רקחמב 

םירקוחהו ,'והילא ירי רכזנ הלא תובותכב .םייניבה ימימ בוברש ןה ותעדלו ,הבר םירישה רישב תחאו הבר תלהקב 

םייניבה־ימי לש תורוסמ יבוברש :םחנמ ןב והילא לש לגרל ותיילעו ןהכה רעשי ,ןמשריה 'מ :ואר .ויוהיזב וקלחנ 

,ב ר"שהש) "םילגר ילועב הירק רתפ והילא יבר'" ,ל"נה ;227-217 ימע ,ח"משת)הנ ,ץיברת ,'ל"זח ישרדמב 

ןושארה ורמאמ לע הבוגת וארו ;276-275 ימע ,(א"נשת)ס ,םש ,'והילא 'ר בושו םייניבה ימימ בוברש דוע :(ז ,די 

,קאמ 'ח :םג וארו .278-273 ימע ,(ז"משת)ונ ,םש ,'םחנמ ןב והילא 'ר לש לגרל הילעה' ,ןמסורג 'א :ןמשריה לש 

רנרל רעיש רחא ןיינעב .213-209 ימע ,(ו"נשת)אס ,ןויצ ,'םייניבה ימימ שרדמ ךותב ןקזה והילא 'ר לש השרד' 

הרוקמל' ,דנרל ב"מ :ואר .םירישה ריש שרדמל םירבד הרשע םיתשה האמב ורידחה לארשי ץרא תבישימ םימכחש 

העודי הרעה .590-581 ימע ,(ג"משת)בנ ,םש ,'םירישה ריש שרדמב םינויעו הדוהי ןב המלש תרגיאב האבומ לש 

אתקיספב רכזנה (845 תנש)תיעישתה האמה ןמ ךיראתה איה - םודק קיתעמ תרעה קפס ךרוע תרעה קפס - תרחא 

שולשה האמב רתוי רחואמ קיתעמ ידי לע ןכדוע הז ךיראת ;(ב"ע א ףד ,םולש שיא תרודהמ ,א הקספ)יתבר 

די יבתכב היוצמ ונוכדעו תיבה ןברוחל םינשה ןיינמ תפסוה לש העפותה .סמרוומ רזעלא 'ר ידי לע ילוא ,הרשע 

,ז"ישת קרוי וינ ,קרוי וינב םינברל שרדמה תיב י"כ הרז הדובע תכסמ ,ןוסמרבא 'ש :ואר .םינוש םירוביח לש 

וא םידמול ידי לע םודק שרדמ ךותל תובברושמה תורחואמ תורעה ןיבש לדבהה לע ריעהל שי .xiv-xii ימע 

.ונלש הרקמבכ ,תרוסמה תלבק לע תדמלמה שרדמה ךרוע לש הכירע תרעה ןיבו ,ליעלד תואמגודבכ ,םיקיתעמ 

ןושארה עטקב :ונלש תבותכה ןיבו הבר תלהקל ופסוהש תורכזנה תורעהה ןיב ןוימדה תא ןייצל ןיינעמ תאז םע 

רעש ,ןמשריה)'יתירב לעב והילא 'ר לש ושמש חירזה ןואג הבישי שאר לש ושמש עיקשה אלש דעי :םש ףסונ 

אלו)'ןואג תבישי שאר'ונלש תבותכב אבומה תא ריכזמ 'ןואג הבישי שאר' ינושלה ףוריצה .(218 ימע ,[םש] ןהכה 

אבומה סוחייה תא ריכזמ הז ףוריצ םגו ,(220 ימע ,םש) 'םלשוריב יחאו ינא ינכזי' :ףסונ ינשה עטקבו .('בקעי ןואג' 

.'סחנפ לש יחא לאומש בר' ונלש תבותכב 

,2םילעפ בר ,הנליוומ והילא ןב םהרבא :וז תבותכ הנודנ םהבש תורוקמ לש המישר ,יגולונורכ רדסב ,ןלהל 

'ח ךרע ,קא'ז א"מ םגרת ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ ל"י ;'ינועמש טוקלי' ךרעב ,130-129 ימע ,ד"נרת השרו 

בתכמ ,(1841)ו ,דמח םרכ ,[ר"יש] טרופפר י"ש ;426 ימע ,םש תורעהבו ,141 ימע ,ד"לשת םילשורי ,קבלא 

 Τ, 242-241 ימע ,חי ןמיס; M. Steinschneider, 'Die kanonische Zahl der muhammedanischen Sechten

 und die Symbolik der Zahl 70-73Γ, ZDMG, 4 (1850), pp. 145-170; idem, Jewish Literature2, New

 27 .York 1970, p (1857 ןודנול :הנושאר הרודהמ); ץיבוניבר פ"ש תרודהמ ,ג ,לארשי ימי ירבד ,ץרג 'צ,

Die' ,ν. Brim ;(1856 תנשב ,תינמרגב ,רואל האצי הז ךרכ לש הנושארה הרודהמה) 197 ימע ,ד"נרת השרו 

 Entstehungsgeschichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerkes', Jahrbiicher fiir judische

 133 .GesMchte undLitemtur, 2 (1876), p. 82, η (תודלות' ,לירב 'נ :ואר ,תירבעל הנורחאל םגרות הז רמאמ

a. Harkawi, ;(133 הרעה ,231 ימע ,[ד"סשת] בי-אי ,םיעוטנ ,'תיתורפס הריציכ ילבבה דומלתה לש ודוסיי 

 212 .Additions et Rectifications - a L'Histoire des Juifs, de Gretz',REJ, 5 (1882), p' ; ךותב ,יבכרה 'א:

חתפמ ,רלימ'י ;310'מע ,(ז"מרת)א ,לארשיתסנכ ,'הפסאשרדמ' ,רבוביש ;דמהרעה ,198-197ימע ,(םש1ץרג 
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223 ונדמלי שרדמ רקחל [3 

תבישי שאר אנהכ יאנינח אנבר אנרמ ץיברתב' :אורקל שי ךכ םאו ,'אנרמ' סורגל שי 'אצומ' 

ארוס תבישי שארב דמעש ,אבוה בר רמ רב אנהכ יאנינח ברכ ר"יש ידי לע ההוז הז ןואג 4.'ןואג 

תורמלו ,הררבוה אל סחניפ בר ויחאו לאומש בר לש םתוהז תאז תמועל 5.ג"הסל 774-769 םינשב 

6.םימכחה םתוא םה ימ ןוכנ לא עדוי ןיא הז ןיינעב ועצוהש תודחא תועצה 

והילא ןב םהרבא ,'הפסא שרדממ םיטוקיל' ,סענאח מ"ש ;73 ימע ,המדקה ,א"נרת ןילרב ,םינואגה תובושתל 

,וישרודו רוד רוד ,סייו הייא ;12 ימע ,ח"נרת םילשורי ,א ,םיטוקלה רפס ,טוהנירג 'א ;148 ימע ,(םש)הנליוומ 

A. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodelian ;37-36 ימע ,ד"סרת הנליו ,ד 

 35 .Library, π, Oxford 1906, p,· הרודהמ) טר-זר ימע ,י"שת םילשורי ,א ,תושרדמ יתב ,רמייהטרו א"ש

,תילגנאב ,רואל אצי) 477 הרעה ,324 ימע ,ח"כשת ןג תמר ,ד ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל ;(ג"נרת :הנושאר 

M. D. Herr,;הצקןמיס ,תובושת ,77 ימע ,ד"צרת םילשורי ,הכוס :ו ,םינואגה רצוא ,ןיולמ"ב ;(1911 היפלדליפ 

 1516 .Midrashim, Smaller', Encyclopaedia Judaica, XVI, 1972, col'; טוקלי תורוקמ' ,םואבנירג 'א

תורוקמ ,ןמיה 'ד לש ורפס לע תרוקיב רמאמ)חכק-בכק ימע ,(ה"לשת)וע ,יניס ,'הרות ישמוח השמח לע ינועמש 

82-72 ימע ,ג"נשת םילשוריו קרוי וינ ,תוקוספ תוכלה רפסל אובמ ,גיצת 'נ ;(ד"לשת םילשורי ,ינועמש טוקלי 

.63 הרעהו 

בתכו C...ונא ונבתכו' :ולצא ךא)הנליו סופדבש חסונב תבותכה תא קיתעה (3 הרעה ליעל)א"רגה ןב םהרבא 'ר 

יפ לע תאזו 'אמח רב'ל ןקתל עיצה תבותכב הרומאה 'םירמ' הלימה תא .יללכ םינבומ יתלב ולא םירבדו' :הילע 

סורגל (3 הרעה ליעל)ר"יש עיצה ותמועל ;(6 הרעה ןלהל ואר) תבותכב רכזנה לאומש בר תא תוהזל ונויסינ 

היצנו סופד ינועמש טוקליב ונקית 'ןואג תבישי שאר' םוקמב .('ירמו סחנפ יחא'־) 'ירמו' תבותכבש 'םירמ' םוקמב 

;(3 הרעה ליעל)ןיול :ךכ .'בקעי ןואג תבישי שאר' ףיסוהל ועיצהש שיו .(1 הרעה ליעל ואר)'ןואגו הבישי שאר' 

חסונב ןמשריה סורגל עיצה םג ךכו ;88 הרעה ,חי ימע ,ז''כשת םילשורי ,ןירדהנס :גי ,םינואגה רצוא ,שביוט צ"ח 

עיצה לירב .3 הרושל הרעה ,218 ימע ,(2 הרעה ליעל)ןהכה רעש ,ןמשריה :ואר .הבר תלהקל הבברושש תבותכה 

תוהזל עיצה הז ןוקית יפ לעו ,'[ף]םוי רב םחנמ [בר] לש ויחא' םילימב 'םירמו סחנפ לש ויחא' םילימה תא ףילחהל 

,(3 הרעה ליעל)לירב :ואר .857 תנשב אתידבמופ תבישי שאר היהש ,ףסוי רב םחנמ בר לש ויחאכ לאומש תא 

לש תומש םה 'ירמ'ו 'יחא'ש בשחו 'ירמו סחנפו ,יחא ,לאומש בר' :תרחא הז טפשמ קספל עיצה רבוב .133 הרעה 

לאומש בר לש םירחא םינפ יפ לע םתוא ונבתכו' סורגל עיצה דועו .311 ימע ,(3 הרעה ליעל)רבוב :ואר .םינואג 

סורגל ץיבורוה ול חלשש העצה איבה יבכרה .(6 הרעה ןלהל ואר)הז םכח תוהזל םג הסינ הז יפלו '[...] ירמ רב 

ותוא דמלו בוטל רוכז ונרומ ןהכ ינפח [ןבא] 'א לאומש בר הפסא שרדמ בתכו' :הנוש הרוצב הלוכ תבותכה תא 

ץרג :ךותב ,ל''נה :ןכו ;(3 הרעה ליעל)תופסות ,יבכרה :ואר .'הבישי שאר ייאה ונינודא ונברו ונרומ אציברתב 

ידכ הב שי ךא ,םירקוחה רתי ידי לע הלבקתה אלו הרבסה ירפ איה ץיבורוה לש וז הגילפמ העצה .(3 הרעה ליעל) 

.וז תבותכ ביבס רקחמב הררשש הכובמה לע דמלל 

תוכלה'ב תוידגא תופסוה ופיסוה ,ןואג יאדוהי בר ,וברו הז ןואגש ותחנה לע רתיה ןיב ססבתה ר"יש לש ויוהיז 

תמישר ינפל ינועמש טוקליב תאבומה השרדל הליבקמ תאבומ 'תולודג תוכלהיבש ךכ לע עיבצה ר"יש ,'תולודג 

'תולודג תוכלה'ל הפסונ איהש רעישו הפסא שרדמל וז האבומ םג סחיי ר"יש .(242-241 ימע ןלהל ואר)תומשה 

לש ויוהיז תא לביק ץנוצ .(3 הרעה ליעל)ר"יש :ואר .הזה שרדמה תא ותעדל ובתכש ,יאנינח בר ידימלת ידי לע 

תוינומדקמ ,ל"נה ,'תולודג תוכלה רפס לע רמאמ' ,ןייטשפא 'א :םג וארו .וירחא םיאבה תיברמ ךכו ר"יש 

,'הלכד אנשיל' ,לטנזור 'ד :לצא הז ןיינעב ואבוהש תורוקמהו ,12 הרעה ,גפש ימע ,ז"ישת םילשורי ,םידוהיה 

םע תבותכב רכזנה ןואגה תא א"רגה ןב םהרבא 'ר ההיז ר"יש ינפל .133 הרעה ,303 ימע ,(ג"משת)בנ ,ץיברת 

ץיבורוה .ןואג ייאה בר לש הבושתב רכזנה ,(785-782 ,אתידבמופ)'ןואג םהרבא רמ רב אנהכ ןואג אנינח בר' 

.ייאה בר םע ןואגה תא ההיזו ותעדמ תבותכה תא ןקית (4 הרעה ליעל) 

'ר' :רכזנ םהבש םישרדמל א"רגה ןב םהרבא 'ר הנפה 'םירמו סחנפ בר לש ויחא לאומש בר' לש ויוהיז ןיינעל 

;([48 ימע ,קבלא-רודואית תרודהמ] ז ,ו הבר תישארב) 'ירופצב ךמד ינע יוה אמח רב סחניפ 'רד יוחא לאומש 

'ר םלואו ([ב"ע זל ףד ,רבוב תרודהמ] ג ,ט לאומש שרדמ) 'ינכסב הוה אמח רב סחנפ יברד אוחא לאומש יבר' 

,יעיברה רודב ילארשי ץרא ארומא אוה ('ןהכה'יוניכה תפסותב םהבש םירחואמבו)םישרדמב רכזנה אמח רב סחנפ 

ימע ,ד"כשת םילשורי ,ג ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמיה 'ד :ואר .ונלש סחנפ בר תא םאות וניא ונמזו 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Wed, 24 Jan 2018 07:51:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



4] הלואג םומע 224 

ילבבה דומלתב .278 ימע ,ם"שת ביבא לת ,ב ,םיארומאו םיאנת :ד ,םייח ץע סלטא ,ןירפלה 'ר ;1014-1013 

תכ ץרדהנס :ואר .תויחא יתשל םיאושנ ויה םהינששו ,לאומש עודיה ארומאה לש ויחא היה סחנפש ךכ לע רפוסמ 

לע ריעה ץנוצ .סחנפו לאומש תומשב םיחא םימכח דמצ יתאצמ אל הלא תורוקמ דבלמ .א"ע טל תורוכבו ב"ע 

,308 ימע ,(3 הרעה ליעלו ץנוצ :הז סחנפ בר לע וירבדב ונייע ךא ,800 תנש ביבס יחש ,לארשי ץראמ סחנפ בר 

שאר סחנפ 'רן לארשי ץראב קר םינואגה תפוקת לכ ךשמב עודי סחנפ םשב הארוה הרומ' יכ בתכ לירב .75 הרעה 

.133 הרעה ,(3 הרעה ליעל)לירב :ואר .'תיעיבשה האמה לש הנושארה תיצחמל ךייש הלה ךא ,([...] הבישיה 

רוציקב רכזנה ,ילארשי ץרא הבישי שאר םעו ןטייפה בקעי יברב סחנפ 'ר םע הבישיה שאר סחנפ 'ר יוהיזל העצה 

דס ,ןויצ ,'לארשי ץראב הבישיה שאר לע דפסה :תינימשה האמב תונואגה תורוקל' ,רוצילא 'ש התלעה ,'פ"מ' 

לש דעומב ,הנשו הנש לכ לש תורצח 'בוריעו' :יאנורטנ בר תבושתל הנפה גרובצניג .348-311 ימע ,(ט"נשת) 

םויב תיבו תיב לכמ חמק ןיבוג והיש ,הכרבל קידצ רכז סחניפ בר םכל ןיקתיהש המו .תושעל םיליגר ונא חספ 

:ךותמ ןאכ)'הנמיה וזוזת לאו התומכ ושעו םכל השע הפי הנקת יפיר יפיר ותוא ןישועו חספ לש ןורחאה בוט 

גרובצניג דמל וז הבושתמ .(230 ימע ,ד''נשת םילשורי ,ידורב 'י תרודהמ ,א ,ןואג יאליה רב יאנורטנ בר תובושת 

בר אוה ול סחוימ הז גהנמש ןושארהשו ,תינימשה האמה ןמ רבכ אוה תורצח יבוריעל תוצמב שמתשהל גהנמהש 

לאומש בר לש ויחא ,סחנפ בר ותוא אוהש גרובצניג רעיש הז סחנפ בר לש ויוהיזל רשא .הבושתב רכזנה סחנפ 

L. Ginzberg, Geonica,:ואר .הפסא שרדמל ותעדל םג תסחוימה ,ונלש תבותכב רכזנה ,יאנינח בר לש ונמז ןבו 

 113 .11, New York 1909, p. תוכלה רפס :ואר ,'תובוצק תוכלה' רפסב המוד ןושלב ףאו שוריפב אבומ הז גהנמ

הבושתב םג רכזנ הז גהנמ .63 ימע ,ח-ז תוא ,ןיבורע תוכלה ,ב"שת םילשורי ,תוילגרמ 'מ תרודהמ ,תובוצק 

לע .VI ףיעס ,208 ימע ,ט"פרת קרוי וינ ,ב ,רטכש יזנג ,גרובצניג 'ל :ואר .הילטיאמ םלושמ ונברל תסחוימה 

'תובוצק תוכלה' רפס רבחתנ ותעדלו .הילטיאמ ואצומש הז גהנמ לע תוילגרמ בתכ םיפסונ תורוקמו הז רוקמ ךמס 

הז רוקמ לע ךמתסהב .19 ,17 ימע ,(םש)תוילגרמ :ואר .תיעישתה האמה לש הנושארה תיצחמב הילטיא םורדב 

ףא .יונל םיעדונה הילטיא־זנכשא יגהנמבש םימודקה ןמי אוהש הז גהנמ לע עמש־את בתכ 'תובוצק תוכלה'מ 

,עמשיאת מ"י :ואר .תירישעה האמה תוביבסל ונמז תא ךירעה אוהו ,יקלטיא רוביחב רבודמ עמש־את תעדל 

האמב דוע הילטיאב ועיפוה הז גהנמ לש ויתובקע .10 הרעה ,243 ימע ,ב''נשת םילשורי ,ןומדקה זנכשא גהנמ 

תרודהמ)ירטיו רוזחמב ןכו ,<טצ ףיעס ,71 ימע ,ז"מרת הנליו ,רבוב 'ש תרודהמ)'טקלה ילוביש'ב ,הרשע שולשה 

שיש יל הארנ תאז רואל .'תובוצק תוכלהימ הארנכ קיתעהש ,(249 ימע ,גפר ןמיס ,ג"פרת גרבנרינ ,ץיבורוה 'ש 

ימכחמ היה גהנמה תא גיהנהש הז סחנפ בר םג ילואו ,הילטיאמ יאנורטנ ברל החלשנ וז הלאשש רעשל םוקמ 

'ש :ואר .דרפסמ תויהל ךירצ יאנורטנ בר תבושתב רכזנה סחנפ 'ר ןייטשנפא תעדל םנמא .ןויטנזיב וא הילטיא 

,ו"לשת םילשורי ,םשל 'חו ריאמ רב 'צ ומגרת ,רקחו ןויע ,ל"נה ,'םייובשה םימכחה העברא רופיס' ,ןייטשנפא 

,ןושאר סופדמ לחה)א"ע הכ תינעת ,ילבבה דומלתה לש סופדה חסונבש ךכ לע עיבצה גיצנד .237 הרעה ,127 ימע 

רמאמה ותוא תאז תמועל .דומלתה לש דיה יבתכב ונניא הז רמאמו ,'סחנפ בר רמאי םשב רמאמ עיפומ ,<פ"ר היצנו 

'צ תרודהמ ,תינעת תכסמ :וארו ,R16 םינברל שרדמה תיב ,קרוי וינ י"כ)תינעת תכסממ תודגא טוקילב עיפומ 

בר ותואש רעיש גיצנד .'איננח בר םושמ סחנפ בר רמאי :בותכ םשו ,(10 הרעה ,112 ימע ,ץ"רת קרוי וינ ,רטלמ 

:ואר .תרחא הרעשה םג הלעה ךא ,ונלש תבותכבש לאומש בר לש ויחא סחנפ ברל ההז ילבבל הפסוהבש סחנפ 

.םשה תרגשא אלא ןאכ ןיא ילואו אסוד ןב אנינח ירב קסוע ילבבב ומצע עטקהש ריעהל שי .(3 הרעה ליעל)גיצנד 

הרעה ליעל ואר לירב לש ותעצה לע :תורחא ףיסוהל ןתינ ןהילעו תועצה רפסמ ורכזנ לאומש לש ויוהיזל רשאב 

ימע ,(3 הרעה ליעל)רבוב :ואר .(747 ,אתידבמופ ןואגל הארנכ ותנווכ)ירמ רב לאומש ברב ותוא ההיז רבוב .4 

םהמ דחא לש ונמזש יל הארנ ןיא ךא ,הז םשב םימכח השולש םיעיפומ יקסננזופ הנמש הלכה ישאר תמישרב .311 

,'תולכ ישאר וא םיפולא :םינואגה תפוקתל םיעגונה םינוש םיניינע' ,יקסננזופ א"ש :ואר .ונלש םכחה תא םאות 

האמה ףוסב יח - ןואג 'וטלפ ברל ןינו ןואג חמצ ברל דכנ - רדסה שאר לאומש .113-111 ימע ,(ח''סרת)ב ,םדקה 

םע לבב תובישי לש םירשקה שודיח תודלותל :הזינגהמ תורגיא ירבש' ,ןושש־ק 'מ :ואר .אתידבמופב תיעישתה 

רפוסמ וילע - ץעמיחא לש ובס ,לאומש 'ר רכזנ 'ץעמיחא תליגמ'ב .176-174 ימע ,(ז"משת)ונ ,ץיברת ,יברעמה 

,1008-940 םינשה ןיב יח הז לאומש 'ר לבא .ונילא ועיגה אל הלא םירפסו - 'וחוכ לכב קסע הברה םירפס תושע' 

םילשורי ,ראלק 'ב תרודהמ ,ץעמיחא תליגמ :ואר .תינימשה האמה ןמ תויהל ךירצ תבותכב רכזנה לאומש 'ר וליאו 

לש ויבא אוהו ,אקולל םידודנ רחאל עיגהו לבבמ הלעש אישנה לאומש אוה רחא לאומש .152 ,40 ימע ,ד''לשת 

,(998 תנשב הנומ)ןואג ייאה ברל תורוד המכ םדק אוה יכ ליג בתכ ןורהא ובא לש ונמז לע .דדגבמ ןורהא ובא 

תירצונה הפוריאב תוליהקה ןיבו לבב ןיב םירשקה :תומלוע ינש ןיבי ,ליג 'מ :ואר .קוידב המכ רורב אל ךא 
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תא סחייל שי יכ ורבס םירקוחה לכ .םיער ימימת לוכה הארנכ ויה תורחא תולאש יתשב 

ףא תאזו 7,'יל הפסא' רכזנה קוספה לע השרדב רעושמה יפל חתפש ,הפסא שרדמל האבומה 

הלימה תועמשמל רשאב םירקוחה וקלחנ אל ןכ ומכ 8.רוקמ וז האבומ דצל ןיוצ אל טוקליבש 

:תונקסמ רפסמ םירקוחה וקיסה הלא תוחנה דוסי לע 9.שרדמ תיב :הושריפו ,וז תבותכב 'ץיברת' 

תומשה םיעבש לע תרוסמה תא דמל (סחנפ בר ויחא םג ילואו)הז לאומש ברש איה תחא הנקסמ 

ןואגה לש ונמזב לבבב רבוח הפסא שרדמש איה תרחא הנקסמ .לבבב ןואגה לש ושרדמ תיבב 

ןהיפ לעו רקחמב התיבש ןהל ונק הלא תונקסמ 10.שממ הז ןואג ידי לע ףא ילואו אנוה רב יאנינח 

םשה .טמ ימע ,ג"נשת ביבא לת ,ןוסנומיס המלשל לבוי רפס ,(םיכרוע)םירחאו רמייהנפוא 'א ,'םינואגה תפוקתב 

היה אל סחנפ םשה תאז תמועל .ונלש תבותכב רכזנה לאומש והזיא תעדל השקו ברעמבו חרזמב ץופנ היה לאומש 

.חרזמה ןב וניא הז לאומש םגש דומלל שי ןאכמ ילואו ,היפגאו לארשי ץראב עודי אוהו חרזמב יוצמ 

שרדמ לש וניינעב הכ דע בתכנש רמוחה טעמ .םייניבה ימיב םיעודי ויהש םידובאה םישרדמה ןמ אוה הפסא שרדמ 

.(רמאמה ףוסב בושא וז האבומ לש הסוחיי תלאשל)השוריפמו הז שרדמל ןאכ הנודנה תבותכה סוחיימ עפשוה הז 

האמה ביבס ,דבלב םייזנכשא תורוקממ םירכומה םישרדמה ןמ אוה הפסא שרדמש ךכ לע יתדמע רחא םוקמב 

תיבל הנמזה : 1420/7 גרובצניג־הבקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיחי ,הלואג 'ע :התע תעל ואר .הרשע שולשה 

רוטקודה תדובעב הז אשונב קסוע ינא ;464^129 ימע ,(א"סשת)ע ,ץיברת ,'הרותל ינועמש טוקליה לש רצויה 

.(תיבכוכ תרעה ליעל)דקוש ינא הילעש 

,רבוב ,יבכרה ,לירב ,ץרג ,רדיינשנייטש ,ר"יש ,ץנוצ :םינמנ הפסא שרדמל האבומה תא וסחייש םירקוחה םע 

עיבה הגירח העד .(3 הרעה ליעל ואר)גיצתו םואבנירג ,רה ,גרובצניג ,רמייהטרו ,ןיול ,רודואית ,סייו ,רלימ 

.הפסא שרדמל סיסבה היה ותעדלש ,םכשה שרדמל הפוסבש תבותכה תאו האבומה תא סחיי אוה - טוהנירג 

דיה בתכבש ונייצ - ןייטשפא ויתובקעבו - ראואביונ תאז תמועל .12 ,10 ימע ,(3 הרעה ליעל)טוהנירג :ואר 

רתיב ואר .הז שרדמל האבומה ףוסבש תבותכה תא וסחיי אל ךא ,'ונדמלי' האבומה תליחת דצל בתכנ טוקליה לש 

איהש ינפמ הפסא שרדמל האבומה תא וסחיי םירקוחה בורש הארנ .59-55 תורעהבו 237-236 ימע ןלהל טוריפ 

.ונינפל וניאש רוקמ ךותמ החוקלו ייל הפסא' קוספה לע תבסומ 

,ב"נרת הניו ,ח ,סוהוק 'י תרודהמ ,םלשה ךורע ,'ץברת' ךרעה :ואר .'תושרדמ יתב - אציברת' שריפ 'ךורע'ה 

םיסנכנ ןיאו (אצברת) רצחב םיבשוי ויה םידימלתו הלכ ןמ ךפיה אציברת' :םש בתכ טוהוק .גער-בער ימע 

יאדו ,בגא' :גיצת בתכ וז תבותכב 'ץיברת' לע .'ןיאיקב ויה אלו יאציברת וארקנ ןכלו הלכל שרדמה תיב םינפל 

'ץיברת' לע .(3 הרעה ליעל)גיצת :ואר .'ןואג ותויהב ארוס תבישיב ,יאנינח בר לש שממ "אציברת"ב רבודמש 

,יולה א"י ;7896-7895 ימע ,זט ,תירבעה ןושלה ןולימ ,הדוהי־ק 'א :ןכו ;(םש)טוהוק איבהש תורוקמב ואר 

תואובמ ,ןייטשפא נ"י ;א"ע וטק - א"ע גיק ףד ,ז"נרת גרובסערפ ,ג ,םינושארה תורוד ,'אציברת ינבו אציברת' 

וארו ,233-228 ימע ,תירבעב ,(3 הרעה ליעל) לירב ;139-137 ימע ,ג"כשת םילשורי ,םיארומאה תורפסל 

רדסו תונואג ןיבו הלוגה תושאר ןיב ןילמוגה תקיז' ,ןייטשנפא 'ש ;10 הרעה ןלהל וירבדמ יתטטיצש המ םג 

לש חסונה תרוסמב םינואגה לש םמוקמ' ,סקופ 'ע ;23-22 ימע ,(6 הרעה ליעל)ל"נה ,'תואתביתמה לש דומילה 

ןלהל דוע וארו .95-93 ימע ,ג"סשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,א ,רוטקוד תדובע ,'ילבבה דומלתה 

.31 הרעה 

יאדוהי בר לש ודימלת אנוה רב אנהכ יאנינח ברכ תבותכב רכזנה יאנינח בר תא רומאכ ההיז (3 הרעה ליעל)ר"יש 

רבחתנש' הפסא שרדמ לע בתכ (3 הרעה ליעל) ץנוצ ,'הפסא שרדמ רבחתנ ותבישיבו וימיב' יכ בתכו ,ןואג 

,הז רמאממ רורב םינפ לכ לע אצוי הז רבדי :ונלש תבותכה לעו ,ילבבב תיעישתה האמה לש הנושארה תיצחמב 

.'סחנפ בר לש ויחא לאומש בר יפמ ונייהו ,הז שרדמ דמלנ היה יאנינח ןואגה תבישיבש ,םינוש תומוקמב שבושמה 

תוחתפתהל רשאב תוירוטסיה תונקסמ םהמ קיסהו ףיסוה ףאו תודבועכ הלא םירבד לביק (3 הרעה ליעל) ץרג 

בל םושל םינואגה ולחה תיארקה הרותה תחימצ ימימ יכ ,רבדה הארנ' :היעינמלו םינואגה ןמזב לבבב הדגאה 

יאדוהי בר לש ודימלת ,אנהכ יאנינח בר [...] הדגהה אוהו םמשו שטונ היה איהה תעה דעש ,הרותה עוצקמל 

,הדגהה יפ לע םיבותכה םישרדמ וידימלת ינפל שרוד היה הכלהה דבלמ רשא ,ונתעידי יפכ ,ןושארה היה ,ןואג 

עדונה הרות ישמוח השמחמ םירפס הזיא לע שרדמה תא םהמ רבחיו לאומש בר ודימלת ףסא הלאה תושרדה תא 
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העיפומה 'ץיברת' הלימה רבדב - םירקוחה לש הלא תוחנה יתש .תונוש תורעשה ורעישו ופיסוה 

.הז רמאמבש ןוידה זכרמב תודמוע - ינועמש טוקליבש וז האבומ לש הרוקמ רבדבו תבותכב 

וז האבומב תועיפומה םינקזה םיעבש לש תומשה תומישר לש תונושה תואחסונה יתשמ דבל 

עיבצה הילעש ,תחאה המישרה .תוליבקמ תומישר יתש לע םירקוחה ועיבצה ,ינועמש טוקליבש 

תומש' :התרתוכו ,59 ףד ,Cod. ebr. 103/3 תילוטסופאה היירפסה ,ןקיטו י"כב היוצמ ,ץנוצ 

ונבר לש הבושת םשב ירטיו רוזחמב תאבומ תרחאה המישרה 11.'השמ םע ויהש םינקז םיעבש 

םינקז הנומשו םיעבש' לש םהיתומש תא הנומו ,(הרשע תחאה האמה תישאר ,הקירפא ןופצ)םיסנ 

ףד ,116 ק ןמהל ףסוא ,קרוי ויג י"כב היוצמ תפסונ המישר 12.'םהידי לע וניזאה תשרפ הבתכנש 

שולש םלואו 13.'םיטבשה לכמ רדסה לע םינקז םיעבש תלעמ ךל ראבא' :התרתוכו ,א"ע אמ 

תא תוללוכ ןניא - תופסונ תומישר תויוצמ םינוש םירוביחב יכ חינהל ריבסו - הלאה תומישרה 

.וז תבותכל דיחי רוקמ טוקליה היה הכ דע השעמלו ,ינועמש טוקליב היוצמה תבותכה 

תומשה תמישר תא תמתוחה תבותכל שדח חסונ .2 

שיש ןכתייו ,םינקזה םיעבש לש תומשה תמישר תא תמתוחה תבותכל הליבקמ יתאצמ הנורחאל 

שרדמה לש ותווהתה ךרד לעו תבותכה לש ירוטסיהה עקרה לע רוא ךופשל וז הליבקמ לש חסונב 

קחצי 'רל סחוימה הרותה שוריפב תאבומ וז הליבקמ .ינועמש טוקליבש האבומה החוקל ונממש 

1019 ןליא־רב תטיסרבינוא תיירפס ,ןג תמר י"כב ,'יל הפסא' קוספה לע ,יבוזאה המלש ר"ב 

הנהו ,השומישו 'אציברת'ב תישרדמה הריציל רשאב תונקסמ ונלש תבותכה ןמ קיסה לירב .'הפסא שרדמ םשב 

לש םידירש םיאצמנ .שרדמה ךרדב םנמא ,ארקמה תונשרפ םג אציברתב החפוט םינואגה ימיב' :וירבדמ עטק 

.הלא םיקוספ לש הלחתהה תלימ םש לע הפסא שרדמ ארקנה ,16 בי-16 אי ימב םיקוספה תא שרודה ,שרדמ 
ליכמ שרדמה .הבישיה ירומ לכ לש תיגיגח תוחכונב הלוג שאר לש ותנוהכ תכונח דובכל הז שרדמ הצרוה הארנכ 

המשרנו ,אציברתב (765)אנוה רב אנינח ןואגה ידי לע הרסמנש ,השמ ימי לש םינקזה 71 לש םהיתומש תמישר 

,תירבעב ,(3 הרעה ליעל)לירב :ואר ,'סחנפ 'ר לש ויחא ,לאומש בר םשב רכומ אל םדא לש ביתכת יפ לע ךכ רחא 

.231 ימע 

סענאח :ןכו ;(3 הרעה ליעל)רבוב :ואר ,רבמ ידי לע המסרופ וז המישר .9 הרעה ,426 ימע ,(3 הרעה ליעל)ץנוצ 

סיספוניסב אבומה חסונה .תונקותמו תושבושמ סענאח לשו רבמ לש תוקתעהה .144-143 ימע ,(3 הרעה ליעל) 

תודוקנ רשעי תמישר הירחאלו 'םיאיבנה ןה ולא'לש המישר הליחתמ וז המישר רחאל .דיה בתכ יפל אוה ןלהלש 

.'הרותבש 

ישאר [אנ'מעט יאמ :ך"ל ו"יזהד אתליאש :ל"צז בקעי 'רב םיסינ וניבר ןואגה תובושתבו' :ונושל וזו 

הביתכיאד יקידצ אינמתו ןיעבש דגנכ .אינמתו ןיעבש איירטמ יגב והניאד םושמ .ך"ל ו"יזהב וניזאהד םיקרפ 

הידעס בר תבושת תא םיסנ בר איבה ךשמהב .'[...] אולפ .ימרכ .ךונח :ןה וליא .ןוהידי לע וניזאה [תנישרפ 

ליעל)ירסיו רוזחמ :ואר .'ןואג הידעס בר םשב םיסינ וניבר בישה הזי :םתחנ עטקהו ,ך"ל ו"יזה ןיינעב ןואג 

.388 ימע ,(6 הרעה 

בתכנ דיה בתכ .היליטק'ג ףסוי דל 'הרוא ירעש' רחאל האבה שרדמ יעטק תפוסא ךותב אצמנ .24632 'ס י"כתמ 

תרכזנה תרתוכה רחאל .רוביחה ףוג בתכנ הבש הביתכה התואב בתכנ הז עטק .תינמית הביתכב ,1648 תנשב 

ןורצחו אולפו ךונח ןבואר טבשמ' :םויס תפסותו םינקזה תומשב חסונ יפוליח רפסמ הבו ,האבה המישרה העיפומ 

.'תורשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש םהמעו [ נ דהאו ןימי ןועמש טבשמ .רוכזו לאומנו ימרכו 

הליבקמה המישרה לש הסוחיי ךמס לע הארנכ ,הפסא שרדמל עטקה תא וכייש י"כתמ לש בשחוממה גולטקב 

.הפסא שרדמל הז עטק סחיימה ןויצ לכ ןיא הז די בתכב םג ךא ,ינועמש טוקליב 
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הנושארה המישרב יוצמל המודב ,תומשה תמישר תא תללוכ הליבקמה 14.(22951 'ס י''כתמ) 

:אבה חסונב תבותכה העיפומ הירחאו ,ינועמש טוקליבש 

ולבק םהו ,ל''ז סחנפ בר לש ויחא לאומש בר יפמ שיא יפמ שיא הלבקב םתוא ונבתכו 

לביקש אוה םג בתכ ןכו .ןואג תבישי שאר אנהכ יאנינח אנברו אנרמ יפמ ץבתב םתוא 

15.הלודגה תסנכ ישנא דע שיא יפמ שיא וברמ וברו וברמ 

,תישאר .יבוזאה שוריפבש הז חסונ ןיבו ינועמש טוקליבש תבותכה חסונ ןיב םירכינ םילדבה המכ 

לעב וניא ןואג יאנינח בר ויפלו ,ינועמש טוקליבש חסונה ןמ רסחה ,ףסונ טפשמ ללוכ הז חסונ 

םירכזנה ,תבותכה יבתוכ םג הז חסונ יפל ,תינש .הלבקב לביקש המודק תרוסמ איה אלא השרדה 

ושארב רסח ,הרשע עבשה - הרשע ששה האמה ,תינמית הביתכ ,תרתוכ אלל ,הרותל שוריפ אוה הז די בתכ 

'רל הז שוריפ סחוימ י"כתמ לש בשחוממה גולטקה יפ לע .וניזאה תשרפ עצמאמ ופוסב רסח ןכו ץקמ תשרפ דע 

'תולוקה תא םיאור םעה לכוי קוספל שוריפב (א) :םיאצממ ינש לע ססובמ הז סוחיי .יבוזאה המלש 'ר ןב קחצי 

רוביח אוה 'בוזא תדוגא' :יבוזא תדוגא ארקנה ירוביחב יתשריפש ומכ' :רבחמה לש הינפה תאבומ (א23 ףד ,םשו 

שרדמה תיב ,קרוי וינ י"כב 'בוזא תדוגא'ל חפסנב οι .יבוזאה קחצי 'רל שרופמ סוחיי שי ושארבו ילבק־יתכלה 

תמר י"כבש הרותה שוריפל ןקלחב תוליבקמה תושרד ובו הליפתל שוריפ אבומ (29079 'ס י"כתמז 3042 םינברל 

הידעס ר"ב השמ ר''ב המלש ר"ה יברו יבא יראמו ינדאל ןב קחצי רמא' :בתכנ 'בוזא תדוגא' רפסל החיתפב .ןג 

ה"רי ןאמילוש ןטלוש לודגה ךלמה ןודאה תלשממ תחת איה רשא הנידנטשוק יבשותמ ה"הלז יבוזאה תחפשמל 

אוה ןאכ רכזנה ןאטלסה יבהצר יפל .יזנכשאל הנוכמ שודק להק [...] הלהקה םע אשורב הפ ררוגתמה [...] 

,ד תשרא ,'עדונ יתלב רוביח :בוזא תדוגא' ,יבהצר 'י :ואר .1566-1520 םינשב ךלמש ,ראופמה ןאמילוס 

לעפ יבוזאה קחצי 'ר ךכ םאו .לופוניטנטסנוקל םורדמ תנכוש (הסורב)יאשחב' ריעה .212-202 ימע ,(ו''כשת) 

אבוהש ,רחא די בתכמ ,תודחא םינש ינפל ספדנ הרותל ושוריפ .הרשע ששה האמה לש הנושארה תיצחמה ביבס 

.ח"נשת םילשורי ,םולש־ק 'י תרודהמ ,יבוזאה טוקלי :ואר ,ותושרב יוצמו רואל איצומה תחפשמ יח לע ןמיתמ 

ימע ,תספדנה הרודהמב הרסח 'בוזא תדוגא'רפסל הינפהה)הרותה ףוס דע עיגמו אב תשרפב ליחתמ הז די בתכ 

םישרדמו ינוקזחה ישודיחו םירפא 'ר ברל הרותה ישוריפ ע"בלש םלשנו םת' :בתכנ ספדנה שוריפה ףוסב .ןבפ 

תרעהב םתחנה הרותל שוריפ לש ינמית די בתכ ראית (םש)יבהצר .'ו''אליב ל"צז אשימרגמ רזעילא 'ר ברה לש 

בתכ ותוא אוה ראיתש דיה בתכש הארנ יבהצר לש ורואית יפל .יבוזא תדוגא'ל המדקהה האב הירחאלו ,ההז סוחיי 

הרותה שוריפ ,ומצע שרפמה ידימ האצי םא רורב אלש ,םולשךב י"כ ףוסבש הרעהה יפ לע .םולש־ןב םסרפש די 

'רל הרותה ישוריפ' יכ חינה יבהצר .םירכזנה םינושארה תשולש לש םהישוריפמ הרואכל בואש יבוזאל סחוימה 

סכראמ 'או ןוראב 'ש ,'ל"ז םירפא וניברל הרותה שוריפ' ,ףסא 'ש :ואר .ףסא ידי לע ראותש שוריפה םה 'םירפא 

ספדנש שוריפה םע הז שוריפ ההיז יבהצר .ח-א ימע ,ו''צרת קרוי וינ ,טוהוק םרמע 'ר ןורכזל םירקחמ ,(םיכרוע) 

תעדל .2 הרעה ,202 ימע ,(םש)יבהצר :ואר .י''שת גרובסנהוי ,הרותה לע םירפא וניבר שוריפ ,דג י"ח ידי לע 

ותלועפ ןמזו ,'רואמה תרונמ' לעב לארשי 'ר לש ונב ,הוקנלא םירפא 'ר אוה הז שוריפ לש רבחמה ,(םש)ףסא 

ןושמש ר''ב םירפא וניבר שוריפ :םהמ)םירפא 'רל םיסחוימה הרותה לע םינוש םישוריפ שי עודיכ .פ"קה-ל''קה 

תמיתחב רכזנה םירפא 'ר לש ויוהיזו ,(ג"נשת םילשורי ,ןנאמגולק 'י תרודהמ ,הרותה לע םימודקה זנכשא ילודגו 

אב םולש־ןב י''כבש הדבועה הבושח יניינעל .ומוקמ ןאכ ןיאש רתוי קימעמ רוריב ךירצמ יבוזאל סחוימה שוריפה 

יכ ריעהל שי .שוריפה לש וסוחיי תא תקזחמ וז הדבועו ,יבוזא תדוגא' ינפל יבוזאל סחוימה הרותה שוריפ 

אוה ,הרשע שולשה האמה ןמ ,ןנח ןב ףסוי 'ר ןטייפה לש ויחא ,יבוזא םלושמ 'ר יכ ורבס 'תירבעה הידפולקיצנא'ב 

הידפולקיצנא ,'ןתנ ןב ןנח ןב ףסוי ,יבוזא' :ואר .די בתכב הרותל שוריפ אוהש ,'יבוזאה רפסי רוביחה לעב ילוא 

,'ןתנ ןב ןנח ןב םלשמ ,יבוזא' ,רלה 'י :ואר .קודקדה ךרד לע רחא שוריפל הארנכ הנווכה ךא .356 רוט ,ב ,תירבע 

.36 רוט ,ב ,לוכשא הידפולקיצנא 

וארו .'ץביתב םתוא ולבק םהו' :חנק ימע ,(םש)םולשךב תרודהמב .ב115 ףד ,ןג תמר י"כ ךותמ ןאכ אבומ חסונה 
.חפסנבש סיספוניסב 
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תורוד המכ ורבע ךכ םאו ,ישיא יפמ שיא הלבקב' םירבדה תא ולביק ,ןושארה טפשמה שארב 

דבל .שרדמה לעב ידי לע ובתכנש דעו ןואג יאניגח בר יפמ םירבדה תא לאומש בר לביק זאמ 

םשה תא תללוכ הניא איה :רתוי םיקד חסונ יפוליח םג תללוכ וז הליבקמבש תבותכה ךכמ 

ףוליחו ;'םתוא ולבק םהו' אצמנ 'םתוא דמלו' םוקמב ;הנוכנ הב הבותכ 'אתמ' הלימה ;'םירמ' 

ןאכ בתכנ טוקליבש 'ץברת' וא 'ץיברת' הלימה םוקמבש אוה יתעדל רתויב יתועמשמה חסונה 

16.'ץבית' וא 'ץבת' 

,היוצמ קיתעמ תועטכ וריבסהל ןתינש ,'ץבית' וא 'ץבת'ל 'ץיברת' ןיבש הז קד חסונ ףוליח 

המש אוה ץבת .הלוכ תבותכה לש הנבומ תא ךכל םאתהבו הלימה לש העמשמ תא ןיטולחל הנשמ 

ןוויכמ 17.תירבעל קיתעתב ןויטנזיבב בותכל לבוקמ היהש יפכ (Thebes)יבת תינוויה ריעה לש 

'יפמ' רושיקה תלימ ,יבוזאל סחוימה שוריפבש חסונב וז הלימ רחאל העיפומ ,םוקמ םש אוה ץבתש 

(אצומ)ץיברת' תוכימסה תא תרבוש וז רושיק תלימ .('אנברו אנרמ יפמ ,ץבתב םתוא ולבק םהו') 

הלימה תפסות .יתבישי דסומ לש םשכ השרפתהש ,ינועמש טוקלי חסונבש 'אנבר[ו] [אנרמ] 

.הנוש הסרג אלא דבלב קיתעמ תועט וניא 'ץבת' / 'ץיברת' חסונה ףוליחש תדמלמ 'יפמ' 

ךא ,תבותכבש חסונה יפוליח תא ןוחבל שי יבוזאה שוריפבש הז חסונ דע לש וביט תכרעהל 

לע ,תבותכה ינפל האבה ,םינקזה םיעבש לש תומשה תמישרב קדקודמ ןויע ךכ לע ףיסוהל שי 

חסונהש הארנ ,תבותכבש חסונה יפוליחל רשא .(חפסנבש סיספוניסב האר) היתוליבקמ לכ 

'בר')תוירוקמ ןה םא קפסש הזרפה תונושל םג ללוכ אוה ךא ,ןבומו טושפ אוה יבוזאה שוריפבש 

תסנכ ישנא דע שיא יפמ שיא וברמ וברו וברמ לביקש' ;'שיא יפמ שיא הלבקב' ;סחנפ םשה ינפל 

ליעל ואר ,םירחואמ םיסופדב קר ךכו 'ץברת' וא (ןושאר סופדבו דרופסקוא י''כב ךכ)'ץיברת' :ינועמש טוקליב 

.([םש] םולש־ןב תרודהמ) 'ץבית' וא (ןג תמר י''ב)'ץבת' :יבוזאה שוריפבו (1 הרעה 

H. G. Liddeii and r. :ואר .θηβης דיחיה תרוצב וא θηβαι םיברה תרוצב תיסלק תינוויב עיפומ ריעה םש 

 797 .Scott, λ Greek-English Lexicon, Oxford 1968, p. םייניבה ימיב תירבעל קתעות יבת ריעה לש המש

Studien zur Byzantinisch' ,s. Krauss- :ואר 'סבית' הרוצב ןויד .Thebes הרוצה יפ לע תונוש תורוצב 

 Jiidischen Geschichte, XXI', Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in Wienfiir das

 1 .Schuijahr 1913/1914, wien 1914, p. 116, η. די יבתכב יתאצמ התמגודכו ,'ץבית' איה החיכשה הרוצה

הביתכ ,(2518 ראואביונ) ms Opp. Add. Qu. 160 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כ :לשמל ואר .ןויטנזיבב וקתענש 

היירפסה ,זירפ י"כ ;(א65 ףד) 'ץיבית תירקב ך"ז תנש [...] םלשנ' :ןופולוקה ,(1367)ז"כק הנש ,תיטנזיב 

ראואביונ) ms Reggio 42 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כ ;'ץבית' :רכזנ ,תיטנזיב הביתכ ,heb. 983/4 תימואלה 

תיירפס ,גרוברטפ טקנס י"כ :'ץבית הפ [...] והיתבתכו' :ןופולוקה ,(1491)א"נר הנש ,תיטנזיב הביתכ ,(901/2 

יתכלה [...] ינאו' :הרשע ששה האמה ,תיחרזמ הביתכ ,ס 21/7 םייחרזמ םידומילל ןוכמה ,תיסורה הימדקאה 

ראואביונ) MS Hunt. 309 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כ ;(ב38 ףד)'בקעי וניברל ויהש ויזנג תיבב יתשפשפו ץבתל 

ץיבית ריעב [...] קיתעמה [...] םאנ' :ןופולוקה ,(1416-1414)ו"עק-ה"עק תנש ,תידרפס הביתכ ,(1550 

ןימינב 'ר לש ויתועסמ תא ראתמה ;ןימינב 'ר תועסמ רפס'ב לשמל תועיפומ תורחא תורוצ .(א120 ףד) '[...] 

רפס :ואר .'שביט' וא 'סבויט' ;סיבית' ,'סאבית' :םינושה דיה יבתכב בתכנ םשו ,(הרשע םיתשה האמה)הלדוטמ 

תובותכ ורתונ יבתב םידוהי לש תובצמב .בי ימע ,זס ףיעס ,ז"סרת ןודנול ,רלדא 'נ תרודהמ ,ל"ז ןימינב 'ר תועסמ 

rej ,'M. Schwab, ,Sept epitaphpes hebraiques de Grece, 58 :ואר .'ץוית' הרוצב ריעה םש םושר ןהבש 

 106-111 .1909), pp). ואר .יבת ריעהמ תובצמבו די יבתכב 'ץבית' םשה לש תונוש תורוצ ןייצ ןמואב: .S

 317-330 .Bowman, ·Jewish Epitaphs in Thebes', ibid., 141 (1982), pp. ץבת ירבעה םשהש חינהל ריבס

.108 ימע ,(םש)באווש ךכ לע ריעהש יפכ ,(21 אי ב"מש ;50 ט 'פוש1 תיארקמה ריעה םשמ עפשוה 
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229 ונדמלי שרדמ רקחל [9 

20,('אצומ')שבושמו ,9('םירמו')השק חסונ אוה ינועמש טוקליבש חסונה תאז תמועל .(,8'הלודגה 

םא - הרותל שוריפה לעבש תורשפא תמייק תיגולונורכ הניחבמ .םיידי וב ולח אלש הארנ ךא 

ךמות הרואכל 2,.חסונה תא ןקיתו ינועמש טוקליבש האבומהמ חקל - יבוזאה קחצי 'ר ןכא אוה 

ינועמש טוקליב םג רזוחה ,('בקעי ןואג' אלו)'ןואג תבישי שאר' ליגר אלה ףוריצה וז תורשפאב 

22.ומצע שרדמב ךכ יוצמ היה הז - שוביש וא - רוציקש ןכתיי ךא ,יבוזאה שוריפב םגו 

ןיב הרורב הברק לע תדמלמ ,ןהיתוליבקמ לע ,תומשה תומישרבש חסונה יפוליח תקידב 

יוטיב ידיל האב וז הברק 23.ינועמש טוקליבש הנושארה המישרה ןיבו יבוזאה שוריפבש המישרה 

תומש םג .ןהבש תומשה יטרפב ןהו ןפוסב תבותכה תעפוה םצעב ןה ,תומישרה הנבמב ןה 

שוריפבש המישרלו הל םיפתושמ ,םישובישכ םיארנה ינועמש טוקליבש הנושארה המישרב 

לש ןושארה סופדבש חסונה תא רתוי תמאות יבוזאה שוריפבש המישרה םירקמ המכב 24.יבוזאה 

תמועל 26.טוקליה לש דיה בתכבש חסונה תא אקווד תמאות איה םירחא םירקמב ךא 25,טוקליה 

יאנינח ברל העיגה וז תרוסמש - תמא לש ןיערג יוצמ הסיסבבש הארנ ךא ,הגילפמ החסונ יאדווב איה וז החסונ 

.ןלהל רבסויש יפכ ,לארשי ץראמ 

.הסרגה תא לקהל תנמ לע יבוזאה שוריפב הטמשוה וז הלימש ןועטל רשפאו 'השק הסרג' יאדו וז 

.תועמשמה רסח יאצומ' ינפ לע 'אנרמ' הלקה הסרגה תא ףידעהל שי ןאכ 

הנושארה תיצחמה ביבס ,לופוניטנטסנוקל ךומס ,הסרובב יחש ,יבוזא תדוגא' רבחמ יבוזאה קחצי 'רל סחוי שוריפה 

ליעל ואר .1566-1520 םינשה ןיב והשלכ בלשב בתכנ 'בוזא תדוגא' רוביחה יבהצר יפל .הרשע ששה האמה לש 

תנשב היצנווב ינשה סופדהו ,(1526)ו"פר תנשב יקינולסב ספדנ ינועמש טוקלי לש ןושארה סופדה .14 הרעה 

'ר :ואר .1525 תנשל ךומס רטפנש ,יחרזמ והילא 'ר לש ורודב יח יבוזאה קחצי 'ר ןירפלה יפל .(1566)ו"כש 

היה לוכי יבוזאה קחצי 'רש ןאכמ .130 ,181 ימע ,א"משת ביבא לת ,א ,םינורחא :ו ,םייח ץע סלטא ,ןירפלה 

לוכי יבוזאה קחצי 'ר ינפלש ןבומ .ינשה סופדה תא האר םא קפס ךא ינועמש טוקלי לש ןושארה סופדה תא תוארל 

המ ,ומוקמבו ונמזב הזכש די בתכ תואיצמ לע תודע ונידיב ןיא ךא ,ינועמש טוקלי לש די בתכ םג אצמיהל היה 

יתאצמ אל 'בוזא תדוגאיבו הרותל שוריפב .רתויב םירידנ הארנכ ויה הרותה לע ינועמש טוקלי לש דיה יבתכש םג 

.ינועמש טוקליב שומישל תרחא תודע 

רוקמב תולת לע יאדוול בורק עיבצמה ירשפא יתלב ףוריצ' אוה 'ןואג תבישי שאר'חסונה יכ יל ריעה ירתב 'פורפ 

:ואר 'בקעי ןואג תבישי שאר' יוניכה לע .'(טוקליה לש והשלכ חסונב רחואמה רוקמה תולתב וא) ףתושמ 

 R. Brody, The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture, New Haven and

 61 .London 1998, p. 49, η. בתכל הבברושש הרעהב אצמנ ('ןואג הבישי שאר')ונינפל יוצמל המודה ףוריצ םלוא

שי .שוריפה לעבו טוקליה לעב ינפל דמעש רוקמב םג היה ךכש ןכתייו ,(2 הרעה ליעל ואר)הבר תלהק לש די 

םושמ ,ןוקית ילוא והז ךא ,(1 הרעה ליעל ואר)'ןואגו הבישי שאר' בתכנ טוקליה לש ינשה סופדבש םג ןייצל 

.חער ימע ,(5 הרעה ליעל)ןייטשפא :ואר .טוקליה לש די בתכ הז סופד לש סיפדמה ינפל היה אל ןייטשפא תעדלש 

המישרה ,(א)ינועמש טוקליבש הנושארה המישרה :דחאה .חסונ יפנע ינשל תוקלחתמ ונינפלש תומישרה שש 

היינשה המישרה :רחאהו .([ןושאר סופד] א־ל רתוי בורק ט)(ט)ירטיו רוזחמבש המישרהו (ז)יבוזאה שוריפבש 

ירפסמל םינווכמ ןלהלש םירפסמה .(נ)קרוי וינ '"בבש המישרהו (ו)ןקיטו י"כבש המישרה ,(ב)ינועמש טוקליבש 

.חפסנבש סיספוניסבש םיפיעסה 

'רושפ' :14 ;(ט ,נ ,ו ,ב)'ישמנ' םוקמב (ז) 'ישיפנ'ו (א)'ישפנ' :7 ;(נ ,ו )'ירמז' םוקמב (ט םגו ז ,ב ,א)'ירמנ' :3 

תכיישה ,ירטיו רוזחמבש המישרל םג םיפתושמ םניא הלא םישובישמ קלח .(ט ,נ ,ו ,ב)'רוחשפ' םוקמב (ז ,א) 

.חסונ ףנע ותואל 

ב־ב םג אצמנ 'והיזחא' ךא .וז) 'והיזחא' ,([ןושאר סופד] א)'והזחא' תאז תמועלו ,(ט ןכו [די בתכ] א) 'והיחא' : 14 

.11 הקספ ,27 הרעהבש המגודב ןלהל וארו ;(ןושאר סופדו די בתכו 

וליאו ,([ןושאר סופד] א)רסח ,(ז ,[די בתכ] א) 'ינוש' : 13 ;([ןושאר סופד] א)'ירוס' ,(ז ,[די בתכ] א)'ידוסי :7 
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10] הלואג סומע 230 

:ינועמש טוקליבש הנושארה המישרה ןמ הנוש יבוזאה שוריפבש המישרה םהבש םירקמ שי תאז 

רתוי הבורק איהש שיו 28,תשבושמ וא הנוש איה םיתעל 27,רתוי האלמ וא תרדוסמ איה םיתעל 

טוקלי ךותמ ותמישר תא חקל אל יבוזאל סחוימה שוריפה לעבש ןאכמ הארנ 29.תורחא תומישרל 

המישר וינפל הדמעש אלא - ןושארה סופדבש חסונה ןמ אלו דיה בתכבש חסונה ןמ אל - ינועמש 

הנקסמ .(ירטיו רוזחמבש וזל ןכו)ינועמש טוקליבש הנושארה תומשה תמישרל הבורק התייהש 

לעב ינפל דמעש רוקמה והמ תעדל ןיא .תומשה תמישרל הדומצה תבותכה לע םג ליחהל שי וז 

תעדל ןיא ךכ םושמ 30.ינועמש טוקלי הז היה אלש הארנ ךא ,קיודמה וחסונ והמו הרותל שוריפה 

םג בתכ ןכוי) טוקליב רסחה ,ףסונה טפשמה תא תבותכל ותעדמ ףיסוה שוריפה לעב םא 

.וינפל דמע ךכש וא ,('...אוה 

הניא ןהיניב הערכההש תואסרג יתש ונינפל ,תבותכבש 'ץבת' / 'ץיברת' חסונה ףוליחל רשא 

קחצי 'רש רמול ןתינ דחא דצמ .םידדצה ינשל הז הרקמב לוחל לוכי 'השקה הסרג'ה ןורקע .הלק 

חנומה תא ריכה אל ילוא ךא ,ץבת ריעה תא ריכה ,התביבסו לופוניטנטסגוקב יחש ,יבוזאה 

יפל יחש ,ינועמש טוקלי לעבש רמול ןתינ רחאה דצה ןמו .וינפל בותכה ןמ הנישו 'ץיברת' 

הלימה וינפלש רבסו 'ץבית' הלימה שוריפב השקתה ול םדקש קיתעמ וא ,זנכשאב לבוקמה 

תישרדמ תרוסמ הלבקתה ובש םוקמה תרכזה םצע םנמא 31.חסונה תא שבישו 'ץברת' תרכומה 

בתכ] א)'והידבז' :םש .ב המישרמ ילואו רחא םוקממ הז םש םילשהל היה ךירצ ןושארה סופדהמ יבוזאה קיתעה 

א)'רושא' ,(ז ,[די בתכ] א)'רושפ' : 14 ;([ןושאר סופד] ב ,[ןושאר סופד] א)'והירכזו' ,([די בתכ] ב ןכו ז ,[די 

.([ןושאר סופד] 

והזו ,נ ,ו ,ב־ב םג ךכו ירהוצ ןיכי דהוא ןימי' אוה רדסה ז־ב תאז תמועלו ,'דהאו רחצו ןיכי ןימי'רדסה א־ב :3 

היינשה המישרה יפ לע ילוא וא ארקמה יפ לע ןקית ,בוזאהש רמול ןתינ ןאכ .(10 ומ 'רב1 ארקמב רדסה םג 

.רדסה תא שבישש אוה טוקליה לעב וליאו וינפל הדמעש המישרה ןמ הנוכנ קיתעה אוהש םג רשפא ךא ,טוקליבש 

(ןושאר סופד)א־ב ךא "ירשו לאינד רזעיחאו םעוניחא הילדג' :השיש םוקמב תומש השימח קר (די בתכו א־ב : 11 

,'השז לאינד רזעיחא םעוניחא לאוי הילדג' :תומש השיש ז־ב םג .'[...] םעוניחא לאגיו הילדג' :תומש השיש 

'לאגי' םוקמב 'לאוי' ףוליחה .('לאיגיר ו־בו ט־ב םג עיפומה ,'לאגיי םשה תאירקב תועטכ הארנ 'לאוי'םשה ןאכו 

סופדהמ חקל ,בוזאהש רמול רשפא הז הרקמב .ינמיתה קיתעמה תועט וזש ןכתייו ,6 הקספב םג ז המישרב רזוח 

.'לאגיי םשה תא ללכש ףתושמה רוקמה ןמ חקלש רשפא ךא ,ינועמש טוקלי לש ןושארה 

םולש־ןב תרודהמ)ז־ב .ףסונ םש תועטב לביק ןכלו ,'ירתסו אותק' (די בתכ)ז־ב ךא 'ירתס ןב אווז' א־ב :4 

:דחא םש וב רסח ןכלו ,(נ ,ו) 'רעוצ'וא (ט ,א) 'רהוצ'ןושארה םשה טמשנ ז־ב :6 ;יירתס ןב' ([14 הרעה ליעל] 

ט־בו ,'יהשו' (ןושאר סופד) א־ב ,"ירשו' (די בתכ) א־ב :11 ;'ךלמיחא' ז־ב ךא ,ט ,ו־ב ןכו 'לאיחא' א־ב :9 

א־ב :12 ;תורוצה תחא לש שוביש הזו ,'השז' ז־ב .('ידשימע' ךותמ)ירוקמה םשה ילוא הוו 'ידשו'ו־ב .ייהש' 

,'והידבז והיתתמ' אוה רדסה ט ,ו ,ב ,א־ב :13 ;'ןתנוהי' ז־ב ךא ,ט ,נ ,ו־ב םג ךכו 'ןנחוי' (ןושאר סופדו די בתכ) 

.'לאומש םולש' ז־ב ךא ,'םולש לאומש' אוה רדסה ט ,נ ,ו ,א־ב :14 ;'והיתתמ והידבז' רדסה זיב ךא 

.(['לאותז'] ב ,['ודז'] ו ,ט ,נ)'אותז'םשה לש שוביש הארנכ אוהו (ןושאר סופד) 'אווד' וא (די בתכ)'אווז' א־ב :4 

.ינועמש טוקלימ וניא ךא 'אותז'מ שוביש אוה ףאו ,'אותק' ז־ב 

.רבד ךכמ קיסהל ןיא ךא ,ושוריפב רחא םוקמב ינועמש טוקלי תא איבה הז שוריפ לעבש יתאצמ אל 

לשמל י"שר .הלא תואמב הפוריאב תרכומ התייה יאדוובו ,ילבבה דומלתב החיכש 'אציברת' וא 'ץיברת' הלימה 

תומוקמ המכבו ,םידימלתה ובשי הבש הנוציחה רצחה ילוא ,שרדמ תיב לש תמיוסמ הרוצכ וז הלימ םעפ אל שריפ 

תיבל דוגינב הז דסומ םידימעמה 'יאציברתד אתטיש'וא 'יאציברתד אפטיש'ןוגכ םייוטיב ריכזה דומלתל ושוריפב 

:לשמל ואר .יבוזאל סחוימה שוריפה לעב ינפל ןה טוקליה לעב ינפל ןה יוצמ היה י"שר לש ושוריפ .ירקיעה שרדמה 
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231 ונדמלי שרדמ רקחל [11 

ובש םוקמהמ הנוש שרדמה ךרענ ובש םוקמה םא רבסה הזכ רוכזאל שי ילוא ךא ,חיכש וניא 

ינויגה חסונ אופא אוה '[ ] יפמ ץבתב םתוא ולבק םהו' חסונה 32.ץבתב - תרוסמה הלבקתה 

םיפסונ םיאצממ םע דחא הנקב הלוע הז חסונ .וז תבותכב ןוידב ןובשחב ואיבהל שיו טושפו 

ונל השדחתנ ירה ,רתוי קיודמה אוה הז חסונ ןכא םא .ןלהל ואבויש הרוקמלו וז האבומל םיעגונה 

שרדמה בתכנ ובש םוקמה לע ונימב דחוימ יוליג ונינפל ןמדזנו ,הלוכ וז תבותכ לש התועמשמ 

.ויתורוקמ לעו וז תבותכב םתחנה 

הימכחו ץבת .3 

םייניבה ימיב יבת ידוהיב םירבדמה םידדובה תורוקמה 33.הנותאל ברעמ־ןופצמ תנכוש יבת ריעה 

,1168 תנשב יבתב רקיבש ,הלדוטמ ןימינב 'ר .המכחלו הרותל זכרמ התייה ריעה יכ םידמלמ 

:ךכ התוא ראית 

םינמואה םה ,םידוהי םיפלא ומכ הבו הלודג ריע ,סאביתל םימי ינש [וטנירוקמ] םשמו 

דומלתבו הנשמב םילודג םימכח םהבו .םינויה ץראב ןמגראו ישמ ידגב תושעל םיבוטה 

'רו טוטורית הילא 'רו אייח 'רו ויחא השמ 'רו יטוק 'ר לודגה ברה םשארבו רודה ילודג םגו 

34.[א]'ניטנט0וק תנידממ ץוח ןוי ץרא לכב םתומכ ןיאו ןטקי 

תובצמה תחא לע הקלחב הדרשש תירבע תבותכב .ץוחבמ םידוהי הארנה יפכ וכשמ הימכחו יבת 

לש הלודג ריעב יכ ,הירומה ץראב [דע] ןכוש ינוארת ל[א]' :בתכנ יבתב ידוהיה תורבקה תיבב 

.'ןיפסומו' הייד ,ב"ע בס אמוי ;'אציברתבו' היד ,ב"ע בפ תוחנמ ;'אציברת' ה"ד ,א"ע זנ תוכרב ,ילבבל י"שר 

תרודהמ] הצת זמר ,וצ) הרותל ינועמש טוקליב אבומ ,ירומא אציברתבו' ([םש] תוחנמ) ארמגב רומאה 

,רבוב תרודהמ)גי עירזת אמוחנתמ אבומ (אלר זמר ,ב םיכלמ)ך"נל ינועמש טוקליבו ,([240 ימע ,ינוליש-ןמיה 

ילוהא ץיברת בשוי םת' :לשמל ,םיטויפב םג השמיש וז הלימ .'הרותל ץיברת ושעו לבבל ודריו' :([א"ע אכ ףד 

:(176 הרוש ,168 ימע ,ג"לשת םילשורי ,ילבבה המלש יטויפ ,רשיילפ 'ע ,'תשובלת תרדא' ,ילבבה המלשו יתד 

לארשי ץרא ,יאלוז 'מ :ספדנ ,חנל תלוז ,יהבא יזוחא' ,רותיבא ןבא ףסוי)ישרדמו ץיברת יתב לכ ןואלמי רוא רהוז' 

ןב ןימינב)'תונושל םיעבשב םרתפ םנתנ תורובח ץיברת םעוי ;(ק הרוש ,373 ימע ,ו"נשת םילשורי ,היטויפו 

תורהזא' ,רשיילפ 'ע :ואר ,אינמור רוזחמב ספדנ ,7 הרוש ,קוליס ,'ינסמ הרות לבק השמו' ,תועובשל רצוי ,לאומש 

.(51 הרעה ,14 ימע ,[ה"משת] אי חייס ,די לע ץבק ,'ןטייפ [לאומש ןב] ןמינב 'רל 

.רמאמה ףוסב תאבומה הרעשהה ואר שרדמה ךרענ ובש םוקמל רשא 

ןופצמ ,סולינה תודג לע תבשויה ,םירצמבש יבתו ןוויבש יבת :יבת םשב תונוש םירע יתש וארקנ םייניבה ימיב 

םירצמ התייה רבכ וירחאלו ןואג יאנינח בר לש ונמזב .םייניבה ימיב ידוהי בושיי היה הלא םירע יתשב .ןאוסאל 

וזה תבותכה רוקמ יתעדל אוהש - ונדמלי שרדמב תאז תמועל .תיברעה הפשה הב הגהנו ימלסומה ןוטלשה תחת 

היח הפש התייה תינוויה הפשהש רכינו ,תירצונה תדה ןוטלש תחת ,תיטנזיב הריווא תפקתשמ - (ןלהל ואר) 

.םירצמבש יבתב וז תבותכב רבודמה ןיא יכ יל הארנ םיפסונ םילוקישמו ךכ םושמ .בטיה ריכה שרדמה ךרועש 

.(36 הרעה ןלהל ,יזירחלאמ אבומה לשמל וארו)םירצמבש יבת לש המשכ 'ץבת' םשה תא יתאצמ אל 

הרותב לודג קר היה אל סביתבש "לודגה ברה"' ,ירוקנא תעדל .בי ימע ,(17 הרעה ליעל)ןימינב 'ר תועסמ :ואר 

יתחפשמ סרטניא [...] ולו ריע התואב ישמה ידבוע לש הדליגה ירבח םייפלא לש םוכראסכאה םג [...] אלא 

,תורודה תצורמב תומיעו שגפמ :תירצונ תונוויו תודהי ,ירוקנא 'צ :ואר ,'וריעבש ליטסכטה תיישעתב ןיירושמ 

.131 ימע ,ד"משת ביבא לת 
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12] הלואג סומע 232 

םלוכ' םהש 'ןווי תוליהק' לע בתכ יזירחלא הדוהי םג 35.'ץראב רוגל יתאב םירפוס לשו םימכח 

יררושמ לש יתורפסה םמעט תא רקיב יזירחלא .'המותו רשויו ,המיזמו תעדו ,המכחו לכש ילעב 

תאז דבלמ 36.'ץבת ריעמ בלכ ןב לאכימ' תא ןייצ ותוכיאב ןפוד אצוי ררושמל המגודכ ךא ,ןווי 

בקעי וניבר'ו 37'ץוויתמ ארטוז םהרבא וניבר' ןוגכ ,וז ריעמ םידחא םימכח לש םרכז ונילא עיגה 

.תושולק הלא םימכח לש ינרותה םלעפמ לע תועידיה ךא 38,'ץביתמ 

וירבדב ןייצ ארזע ןבא םהרבא 'ר .ןוויב תורחא םירעב םג יאדווב התייה תינרות הריצי 

קר' רשא ,'םימודאו םינווי תוצראב ,םימכחה ךרד' תא הרותה שוריפל ותמדקהב םימסרופמה 

- 'םיניע רואיו 'בוט חקל' תא ארזע ןבא ריכזה הלאכ םירוביחל המגודכ .ישרד ךרד לע וכמסי 

ארזע ןבא איבה הנויל ושוריפב 39.ןוויבש אירוטסקב וטקול־ורבחתה רשא םיישרדמ םירוביח ינש 

תועידי םלואו 40.הילע המתו ,היורט איה הונינש ורמאש ,'ןוי ץראב לארשי ימכח' לש םתעד תא 

אל תאז תמועל 4,.הרשע תחאה האמה יהלשמש הפוקתל ןלוככ ןבור תוסחייתמ תורחאו הלא 

'בתב ואצמנש תורחאה תובצמה ןמ המכ .ךיראת תאשונ הניא וז הבצמ .325 ימע ,(17 הרעה ליעל)ןמואב :ואר 

.הרשע עבראה האמה ןמ ןה 

יבת לע ורבדב יכ בל םישל שיו .186 ימע ,ט"נרת השרו ,אקנימק 'א תרודהמ ,ינומכחת ,יזירחלא הדוהי :ואר 

.(םש)'ץבת' אלו ,'ןומא אנ' ,ירוקמה המשב התוא הניכ םירצמבש 

ונבר רכזנ ןכו ;תואווקמ ינידל רשקב ןוט ןמיסו די ןמיס)ינארטמ היעשי 'ר ת"ושב םיימעפ אבומ ץבתמ םהרבא 'ר 

,םש)ןהמ תחאבו ,הרותל י"שר לש ושוריפ לע יחרזמ והילא 'ר לש ושוריפב םימעפ רפסמ ץוויתמ ארטוז םהרבא 

,33 ימע ,א"נרת טרופקנרפ ,םייחה רוא ,לכימ 'ח :ואר .ירפסל ללה 'ר שוריפ תא הארש ימכ רכזנ (מ ,די ערוצמ 

דוע .73 הרעה ,י ףיעס ,ג"משת םילשורי ,רבדמב :ללה וניבר שוריפ םע ירפס ,יאובמ' ,יקצידילוק 'ש ;86 ףיעס 

j. Starr. The jews in the Byzantine Empire 641-1204,:לצא םיאבומה תורוקמב ואר ץבתמ םהרבא 'ר לע 

 62,226 .Athen 1939, pp; 383 ימע ,א ,לוכשא הידפולקיצנא ,'ארטוז םהרבא' ,ינוחמש נ"י.

רפס לע .(17 הרעה ליעל ואר)גרוברטפ טקנס י"כ ,'םלענה רפס'ב רכזנ ץבתב היהש 'בקעי וניכרי לש 'ויזנג תיב' 

הלבקב םירקחמ ,(םיכרוע)רקה ייו ןד 'י ,'ןואיל יד השמ 'ר לש תילבקה ותרות תורוקמל' ,רברפ 'א :ואר םלענה 

,ו"משת םילשורי ,םינש שמחו םיעבש ול תאלמב יבשת היעשיל םישגומ :תוגההו רסומה תורפסבו היפוסוליפב 

.68-67 ימע 

רואי .הרשע תחאה האמה ףוסב ,רזעילא ר"ב היבוט 'ר ידי לע רבוח ,יתרטוז אתקיספ םג הנוכמה ,יבוט חקל' 

ןבא םהרבא 'ר לש םישרופמה וירבד תורמל .היבוט 'ר לש ודימלת ,ריאמ 'ר ידי לע רבוח ,ונידיב וניאש ,'םיניע 

חקל' לש ורוביח םוקמל תונוש תועצה רקחמב ולעוה ('םימודאו ןווי תוצרא')הלא םישרדמ לש םאצומ לע ארזע 

ררבתה הלא םירוביח לש םנמזלו םמוקמל רשאב ,ע"באר לע ושוריפב ,ינוקשמה רסמש העידיל תודוה קרו ,יבוט 

.ב"ע גי-א"ע ח ףד ימע ,ם"רת הנליו ,הרותה לע בוט חקל שרדמ ,רבוב 'ש :ואר .ןוכנ לא םרוביח םוקמ 

ןוי ץראב לארשי ימכחו הבירח םויה איהו רושא תוכלמ תיב - הונינ ,םוקי :ב ,א הנוי ,ארזע ןבא םהרבא 'ר 

הרעה ליעל)םוארק :ואר .היורט איה ה"יטרוא סוארק יפל .'יתעדי אל יכנאו ה"יטרוא תארקנה איה יכ [ם]'ירמוא 

.2 הרעה ,135 ימע ,(17 

תאבומ ,זנכשא ימכח לצא יוטיב ידיל האבש יפכ - ןוויב םג הכותבו - ןויטנזיבב תינרותה הריציה לע הריקס 

םירחאו רשיילפ 'ע ,יזנכשאו ןויטנזיב ידוהי ןיב םייתוברתה םירשקה תודלותל' ,עמש־את מ"י לש ורמאמב 

,א"סשת םילשורי ,יקסרבט קחצי רכזל םייניבה ימיב לארשי לש ינחורה םמלועב םינויע :םירעש האמ ,(םיכרוע) 

יתפרצ־יזנכשא שוריפ' ,עמש"את מ"י :ואר ,הרשע םיתשה האמה ןמל ,ןוויב תינרותה הריציה לע .70-61 ימע 

,ל"נה ;75-61 ימע ,(ו"משת) הנ ,ץיברת ,ידי יבתכב ,ירפסו אתליכמ הבר ארקיוו תישארב ישרדמל םודק 

,ל"נה :1 הרעה ,םש אבומהו ,114-101 ימע ,(ג"נשת) בס ,םש ,'ד"יה האמב ןוויב תינברה תורפסה תודלותל' 

םייניבה ימיב תידוהיה הרבחה תודלותב םיקרפ ,(םיכרוע)ןומלש ייו םקטא יע ,'?האילפהו הנקה ירפס ורבחתנ ןכיה' 

־תירבע ארקמ תונשרפ' ,ל"נה ;גס-ונ ימע ,ם"שת םילשורי ,ץ"כ בקעי רוספורפל םישדקומ השדחה תעבו 
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233 ונדמלי שרדמ רקחל [13 

תואמב ,המצע יבת ריעב אל יאדוובו ,וז ץראב הרצונש תינרותה הריציה לע ונל עודי הברה 

םודק ךבדנ ילוא תפשוח שדחה החסונב ונינפלש תבותכה 42.הרשע תחאה האמל ומדקש םינשה 

43.הז זכרמ לש תינרותה ותריציב רתוי 

ץבת ימכחל לבבמ תרוסמה תרבעה תורשפא .4 

ךילהת לע הדיעמ שדחה החסונב םינקזה םיעבש לש תומשה תמישר תא תמתוחה תבותכה 

ויח סחנפ בר ויחאו לאומש ברש הלוע וז תודעמ .ונינפל תדמועה תידגאה תרוסמה לש הריסמה 

.תרוסמה תא ולביקש ןמזב הב והש תוחפל וא ,ןוויבש ץבת ימכחמ ויהו ןואג יאנינח בר לש ונמזב 

ברמ - ךכמ רתוי ףא ילואו - םינקזה םיעבש לש תומשה תמישר תא ולביק הלא םינווי םימכח 

בר - 'אנבר[ו אנרמ] ץיברתב םתוא דמלו' - ינועמש טוקליבש תבותכה חסונ יפל .ןואג יאנינח 

ברש שרופמ שדחה חסונב םלוא 44.ויפמ דמלו ,לבבבש ותבישיב ,יאנינח בר ינפל בשי לאומש 

'ובתכ יפמ' ןואגה ירבד תא ולביק הלא םימכחש הארנ .ץבתב תרוסמה תא ולביק ויחאו לאומש 

לביקש אוה םג בתכ ןכו' ינשה טפשמה תליחתב רומאהמ לבקתמ ךכל קוזיח .שממ ויפמ אלו 

המדק ןואגה תבושתל יכ חינהל ריבס 45.בתכב םהילא ורבעוה ןואגה לש וירבד רמולכ - 'וברמ 

:רפסה לע תרוקיב רמאמ) 256-247 ימע ,(ם"שת)טס ,ץיברת ,'הזינגה ןמ ,1000 תנש ביבס ,המודק תיטנזיב 

 1996 Nicholas de Lange, Greek Jewish Texts from the Cairo Genizah, Tubingen); ןווי תודהי ,לטה 'א

,היפרגוילביב :ונימי דעו דרפס שורגמ ןווי תודהי ,ל"נה)ד"משת םילשורי ,היפרגוילביב :ונימי דעו דרפס שורגמ 

s. Bowman, The jews of Byzantium: 1204-1453, Alabama ;(ו"נשת םילשורי ,הנושארה הרודהמל תופסוה 

 129-139 .1985, pp; ריעה ץנוצ .139-134 ימע ,(17 הרעה ליעל)סוארק ;64-50 ימע ,(37 הרעה ליעל)ראסס

'רו ינוויה ןימינב 'ר ,ינוויה ךורב 'ר ,ינוויה הילא 'ר ןוגכ - םינוש םימכח לש םהיתומשל ךמסנה 'ינוויה' יוניכהש 

A. Asher, The :ךותב ותרעה ואר .הילטיא םורד תא םג ללוכה ,בחרה הנבומב ןוויל ןווכמ - ינוויה השמ ןב אסוד 

 29-30 .Itinerary of Rabbi Benjamin ofTudela, II, London 1840, pp. ורמאמב ,ןייטשפא ךלה ויתובקעבו

ימע ,ח"משת םילשורי ,ב ,תוימש תונושלבו דומלתה תורפסב םירקחמ ,ןייטשפא נ"י :ואר ,ינוויה ךורב ונבר לע 
 703.

:ךכ לע בישהו ,םינואגה ינפל רבכ דמעשו ,וז הפוקתל ךיישה ,'המוק רועיש' רוביחה תודוא לע לאשנ ם"במרה 

ןינשרדה דחא רובח אלא אוה ןיאו .םהמ היהי הזש ,םהל הלילחו ,לד םימכחה ירוביחמ אוהש ,םלועמ יתבשח אל' 

.הבר הוצמ [אוה] ונינע רכז תורכלו רפסה הז קוחמל ,רבד ףוסו .אל ותו ['םורלא ןינשרד' :תיברעב רוקמב] םינויה 

,ם"במרה ת"וש :ואר .יקפס אלב םירחא םיהלא אוה ,המוק ול שיש ימ ירהו ,יוכו וריכזת אל םירחא םיהלא םשו 

,הגיגח :ד ,םינואגה רצוא ,ןיול מ"ב :םג וארו .זיק ןמיס ,201-200 ימע ,ח"ישת םילשורי ,ואלב 'י תרודהמ 

.ד הרעה ,11 ימע ,םשו ,12-10 ימע ,תובושתה קלח ,א"צרת םילשורי 

תיצחמה רחאל ןוויב ותעדל הרבוח רשא ,יתבר אתקיספ תא ץנוצ תעדל ךיישל שי תינרות הריצי לש הז דבורל 

לש המוקמו הנמז ןיינעב תונושה תועדה לע . 118 ימע ,(3 הרעה ליעל)ץנוצ :ואר .תיעישתה האמה לש הנושארה 

,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,יאובמ יקרפ :יתבר אתקיספ' ,רוצילא 'ב ואר יתבר אתקיספ 

הילטיאב וא ןויב ונייה ,הפוריאב ונדמלי לש ואצומ'ש רעיש ץנוצ ,ונדמלי שרדמל רשא .239-233 ימע ,ס"שת 

.ןלהל וארו ,111 ימע ,(םש)ץנוצ :ואר ,'תימורדה 

יאנינח בר לש וציברתב תרוסמה תא דמיל לאומש בר רמולכ ,'םתוא דמילו'םג טוקליה חסונב אורקל ןתינ םנמא 

.טוקליה חסונ תא ךכ שריפש ימ יתיאר אלו ,ןואג 

יאנינח בר .60 ימע ,(22 הרעה ליעל)ידורב :ואר .תובושת בותכל תוכזה יאנינח ברל התייה הבישי שאר ותויהב 

םילשורי ,םינואגה תורפסב תוניינע ,ןוסמרבא 'ש :ואר .דועו הכלה יניינעב 'הלכ'ב ולאשנש תולאש לע בישה ןכא 
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14] הלואג סומע 234 

לבב ינואג לא היינפה םצע .םינקזה םיעבש תומש לע הלאשב וילא הלא ץבת ימכח לש הייגפ 

תומשב םיוהיז - הז אשונ םנמא 46.עיתפהל ידכ הב ןיא תוארקמה ישוריפו הדגא יניינעב תולאשב 

יונש היה הז אשונש החנהל םיילגר שי ךא ,הומת הארנ - השמ ףסאש םינקזה םיעבש לש 

םינקזה' :הז ןיינעב הכופה הדמע םיאצומ ונא אמוחנת שרדמב .םילאושה לש םמוקמב תקולחמב 

47.'ןתומש ושרפתנ [והיבאו בדנ=] ולאו ,ןתומש ושרפתנ אל 

תפקשמ (יבוזאה שוריפב התליבקמו)ינועמש טוקליב תאבומה תומשה תמישר יכ יתרעשה 

םיעבש' לש הליבקמה תומשה תמישרב - רתוי רחואמ םא םג - רבח הל שי ,ןואג תבושת השעמל 

רוזחמב תאבומ וז המישר .ליעל יתרכזהש ,'םהידי לע וניזאה תשרפ הבתכנש םינקז הנומשו 

הבושתב 48."וכו ך"ל ו"יזהד אתליאש :ל"צז בקעי 'רב םיסינ וניבר ןואגה תובושתבו' :םשב ירטיו 

ו"יזה היירטמיגה ןויצ םצעב םיסנ בר קפתסה אל וניזאה תשרפב האירקה תקולח רבדב הלאש לע 

תומשה תמישר םגש יתרעשה הנוכנ םא 49.םינקזה לש תומשה תמישר תא טריפ אלא ,ח"ע = ך"ל 

לע תודע שדחה החסונב וז תבותכב שי ירה ,ןואג תבושת איה 'יל הפסא' קוספה לע תאבומה 

רבד טעמכ עודי אל .לבבבש ארוס ןואג ןיבו ןוויבש ץבת ימכח ןיב תינימשה האמב תובתכתה 

לש הבושת לע עיבצה (3 הרעה ליעל)ץנוצ .353 ימע ,ב ,(6 הרעה ליעל)יאנורטנ בר תובושת ;94 ימע ,ד"לשת 

ףד ,ב''גקת יקינולס ,קדצ ירעש :ואר .'יתבר הלכב ןואג יאנינח בר יעב' :יקדצ ירעשיב תאבומה ןואג יאנינח בר 

.םינואג תובושתב היוצמ הניא הבושתה הלבקתה ובש םוקמה תרכזהש יל ריעה ידורב 'סורפ תאז םע .א''ע י 

ןוגכ ,אצמנב היה הפוריאל לבבמ םימכח לש רבעמש ףא ללכ הריבס הניא ץבתב רקיב ומצע ןואגהש תורשפאה 

הלגו ותרשממ חדוהש אישנ יאנורטנו ,'ץעמיחא תליגמ'ב רפוסמה יפכ ,הילטיאב רקיבש דאדגבמ ןרהא ובא 

,ןואג ארירש בר תרגא ,ןיול מ''ב :ואר אישנ יאנורטנ בר לע .(6 הרעה ליעל)ליג :ואר ןרהא ובא לע .דרפסל 

;א הרעה ,20 'מע ,תובושתה קלח ,ח"פרת הפיח ,תוכרב :א ,םינואגה רצוא ,ל''נה ;104 ימע ,א"פרת הפיח 

.1 הרעה ,χΐϋ ימע ,(2 הרעה ליעל)ןוסמרבא 

םסחי לע .הדגא יניינעב םילאושל ובישה תאז לכב ,הב ןודל וברה אלו הדגא ירבד לע וכמס אל לבב ינואגש ףא 

הרעה ליעל)ידורב ;507-504 ימע ,1991 םייתעבג ,שרדמהו הדגאה יכרד ,לקנרפ 'י :ואר הדגאל לבב ינואג לש 

לע םירוהרה - תימצע תועדומו םיטסקט לש תוכמס ,הערכהה ךרד' ,סקופ 'ע ;313-312 ,183-182 ימע ,(22 

א"א לש ותריטפל םינש שמח ןויצל ןויע םוי :דומלתה רקחמב תויגוס ,'םינואגה תפוקת יהלשב הקיספה יכרד 

םיצבקו תוידגא תורוסמ ויה לבב ינואגל ידורב תעדל .109-108 ימע ,31 הרעה ,106 ימע ,א"סשתםילשורי ,ךברוא 

ארקמ יניינעב םינואג לש תובושת רפסמ .182 ימע ,(םש)ידורב :ואר .תודדוב תואבומ קר םהמ ודרשש םיידגא 

,הרשע־ששה דע תינימשה האמהמ תובושתהו תולאשה תורפסב ארקמה שוריפ ,ץלזנייטש 'ע :לצא ופסאנ 

ימע ,ד''סשת םילשורי ,ל"זח תורמימו תוארקמ ירואיב :םינואגה תובושת ,סנפרה 'ג :לצאו ;1978 םילשורי 
.זכ-גכ 

רבכ ךכו .טי ,וט הבר רבדמב ;בי ךתולעהב ,אמוחנת ;(א"ע טכ ףד ,רבוב תרודהמ) בכ ךתולעהב ,אמוחנת 

אלש - וללה םינקז לש םתומש ושרפתנ אל המל :ןנבר ונתי :א"ע הכ הנשה שאר ,ילבבב תאבומה אתיירבב 

המלו' :םש הנשמב רבכ ךכל סיסבהו 'דדימו דדלאכ ינולפ ,אוהיבאו בדנכ ינולפ ,ןרהאו השמכ ינולפ :םדא רמאי 

.(ט ,ב הנשה שאר)'םינקז לש ןתומש ושרפתנ אל 

תובושת לע .ןייצאש םישרדמב העוקיש תורשפאבו םיסנ בר םשב וז הבושתב ןודל בושא ןלהל .12 הרעה ליעל ואר 

הבושתה תא ןוסמרבא איבה םש ה ףיעסב .גמ ימע ,םירפס השימח :ןואג םיטינ בר ,ןוסמרבא 'ש :ואר םיסנ בר 

תוכיישה תוכלה ךותב)זנ ןמיס ,םירתס תליגמב הלולכ התייה וז הבושתש ןכתיי ותעדלו ,ירטיו רוזחממ ונלש 

.הבושתבש ןיינעל זמר ןיא םש ךא (256 ימע ,[םש] ןוסמרבא לצא אבומ ,הרות רפס ןיינעב הליגמ תכסמל 

.קיתעה ונממש ישרדמ רוקמ וינפל דמעש ריבס ךא ,רתוי המודק הבושת ךותמ וידיב התייה וז המישרש ןכתיי 

.ונדמליב ךכ היה ילואו ולוביו שרדממ רוקמה לע ןלהל ואר 
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235 ונדמלי שרדמ רקחל [15 

ייאה ברל הארנה יפכ החלשנש הלאש ןויצל היואר 50.לבב ינואג ןיבו ןווי ימכח ןיב םירשק לע 

זכרמ - ץבת ריעה הללכבו - ןווי התייה ןויטנזיב ימיב .תבשב ישמ יעלות תלכאה ןיינעב ןואג 

תורשפאהש הארנ 51.ןווי ידוהימ ילבבה ןואגל החלשנ וז הלאשש ןכתייו ,ישמ תיישעתל ידוחיי 

אנהכ יאנינח בר אנברו אנרמ' ראותב ילבבה ןואגה לא ןווי ימכח לש היינפ לע תודע ונינפלש 

.וז םירשק תכרעמ רבדב וניתועידי לא ופיסוהל שיש אצממ איה ,'ןואג תבישי שאר 

היוצמ ,םינקזה םיעבש תפיסא ןיינעב איה ףא ,תרחא - ןואג תבושת קפס וא - ןואג תבושת 

; 111-109 ימע ,(6 הרעה ליעל)יקסננזופ :ואר תונושה תוליהקל לבב ינואג ןיבש םירשקה לע םיאצממה תריקסל 

 7 .J. Mann, 'The Response of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish History', JQR, n.s

 171^433 .1916-1917), pp. 457^490; 11 (1920-1921), pp); ש ;133-96 ימע ,(6 הרעה ליעל)ןייטשנפא'

,286-275 ,17-8 ימע ,(ט"ערת-ח"ערת) הל ,חלשה ,'םינואגה תפוקתב םיילארשיה םיזכרמה תחימצל' ,ףסא 

ןותנש ,'הכלהה תרוסמב ומוקמו ןואג יוטלפ בר תודלותל' ,לטנזור 'ד ;(6 הרעה ליעל)ליג ;516-506 ,409-398 

ןיב םירע םירשק לש םמויק לע םידמלמ הלא םיאצממ .609-598 ימע ,ח"משת-ד"משת)בי-אי ,ירבעה טפשמה 

ברו ארירש בר לש םהימי - וז הפוקתב .תירישעה האמה ףוס ןמל רקיעב לבב ינואג ןיבו הפוריאב תונוש תוליהק 

תובישי לש ןתוכמס הטשפתהו םינואגה תובישיב דומלל ונפש הילטיאמו ןויסנזיבמ םידימלתה ובר - ןואג ייאה 

לבב ינואג ןיבש םירשק לע דבלב תוטעומ תועידי שי ןכ ינפלש הפוקתה ןמ תאז תמועל .הפוריא תוליהקב לבב 

בר תבושת :תירצונה דרפסל חלשנ (870 ביבס ,ארוס)ןואג םרמע בר לש ורודיס יכ עודי :הפוריא ידוהי ןיבו 

ןיב רתוי םימודק םירשק לע תויודע ףא ןייצ [םש] לטנזור)דרפס םורדבש הנסולל החלשנ (853 ,ארוס)יאנורטנ 

האמה עצמא תארקל ,ארוס)ןואג םולש רשל אמורמ ובישהש הבושת תרכזנ ;(םופ תבישי םע םגו לבבל דרפס 

םורדב ורקיבש לאומש ויבאו דדגבמ ןורהא ובא לע תרוסמ העודי הילטיא םורדמ :ומשב ובישהש וא (תיעישתה 

ינפל םייוצמ ויהש ,ןויטנזיבמ ונייה ,'היניטנטצקימ תינווי ירבוד םידימלת םירכזנ ;(6 הרעה ליעל ואר)הילטיא 

ןכתיי .תושרופמ תויודע ןיא לבב תובישי ןיבו ןווי תוליהק ןיב םירשק לע .(865 ביבס ,אתידבמופ)ןואג היתתמ בר 

ןוויל לבבמ וחלשנש תובושתש ינפמ ילוא ,הזינגב ןרדעיהמ עבונ הלאכ תובושת יפוליח לע תויודעה טועימש 

תעפשה תלבק םע הילטיא םורד ידוהי לש יתוברתה ךפהמה ליפנוב תעדל .םירצמ ךרד אלו אטשוק ךרד ורבע 

הב הפוקת'ה תא תירישעה האמב תוארל שי ןמסורג תעדלו ,תיעישתה האמה עצמא ינפל אל לח ילבבה זכרמה 

ןיאש אלא ,הילטיאב םג תילבבה השרומה לא תילארשי־ץראה השרומה ןמ רבעמה לש תישממה הרומתה הלח 

,ןמסורג 'א :30-1 ימע ,(ז"משת)ה ,םלש ,ילארשי ץראו לבב ןיבי ,ליפנוב 'ר :ואר .ילכו לכמ הכפהמכ תאז ראתל 

:השמ תאשמ ,(םיכרוע)רמרק 'יו ,ןמדירפ ע"מ ,רשיילפ 'מ ,'?הילטיאב תילארשי־ץראה הינומגהה הקספ יתמיא' 

.152 ימעב ,157-143 ימע ,ח"נשת םילשורי ,ליג השמל םישגומ ברעו לארשי תוברתב םירקחמ 

תא ןיליכאמש ונינומדק וגהנו ישמה תעלות ןישוע ונמוקמב ונא םתלאששו' :ןואגל החלשנש הלאש ריכזה ןאמ 

ונדמלי תומהב ראשל תעלותה ןיב שרפה שי םא רבדב םמעט אנעדי אלו תבשב ןתוא ןיליכאמ ןיאו ט"יב עלותה 

םוקמב תסחוימ וז הלאש לע הבושתה .ישמ יעלות לודיגב וקסע םש יכ ,ןווימ החלשנ וז הלאש ותעדל .'[...] ונבר 

גיצפייל ,לשיפ 'י תרודהמ ,םינואגה תובושת ג"נש :הבושת ירעש) (869-860)אתידבמופמ והיתתמ ברל דחא 

,ץיבורוה מ"ח תרודהמ ,ב ,םינושאר לש ןתרות) (1038-998)ייאה ברל רחא םוקמבו (22 ימע ,לר ןמיס ,ח"ירת 

ףיעס ,תובושתה קלח ,ץ"רת םילשורי ,תבש :ב ,םינואגה רצואב אבוה םשמו] ד ףיעס ,57 ימע ,ב"מרת טרופקנרפ 

תסחוימכ וז הבושת ןייצ רנורג .489 ימע ,7 ,(50 הרעה ליעל)ןאמ :ואר .([ב"ע הנק תבש ,ילבב לע ,159 ימע ,געת 

הבושת .106 ףיעס ,16 ימע ,(ו"משת)גי ,רפס ילע ,'ןואג יאה בר תובושת תמישר' ,רנורג 'צ :ואר .ןואג "אה ברל 

ךרוצל תונליא ראש ילעו םיתות תונקל ןיליגר ויהש םדא ינב לע ל"ז "אה 'יבר לאשנו' :ישמ יעלות ןיינעב תרחא 

,םינואגה ת"וש :ואר .'םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא וילע ןועטל רכומה לכוי אלש רבדל הנקת שיה ישמ 

יאמ ישמ ימש םע רגיש ןבואר' :הז ןיינעב תפסונ הבושתו .גק ימע ,זטק ןמיס ,ז"פרת םילשורי ,ףסא 'ש תרודהמ 

םא וז הבושתמ תעדל ןיא ךא ,65 ימע ,ט"סרת קרוי וינ ,הזינגהמ םינואגה תובושת ,גרובצניג 'ל :ואר ,'היליקיס 

תפוקתב םידוהיה לש ילכלכה בצמה לע ותריקסב ןאמ ידי לע וניוצ תונורחאה תובושתה יתש .םשמ החלשנ הלאשה 

.253 הרעהו 330 ימע ,(1920-1919) 10 ,(50 הרעה ליעל)ןאמ :ואר .םינואגה 
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םיעבש תמישר תא תללוכ הניא וז הבושת 52.לבורוק ןתנ ןמחנ םסרפש 'םינואגה תובושת' ץבוקב 

השרד ,תומשה תמישר ינפל ינועמש טוקליב תאבומה השרדל הליבקמ הב שי ךא ,םינקזה 

'םתלאששו' חנומה אלל ,וז הבושת .האבומה החקלנ ונממש שרדמה ותואל הארנה לככ תכיישה 

וז 'הבושת' לש הרוקמב ןודא ןלהל 53.'תולודג תוכלה'ב םג הנושלכ היוצמ ,השארב דמועה 

.ינועמש טוקליבש האבומה החוקל ונממש שרדמל התקיזבו 

הרוקמו תומשה תמישר תא תללוכה האבומה .ב 

ונדמלי שרדמל הלוכ האבומה לש הסוחיי .1 

תבותכה תאו תומשה תמישר תא תללוכה ,קסוע ינא הבש הרותל ינועמש טוקלימ האבומה 

דיה בתכב ןכו טוקליה יסופדב 54.הפסא שרדמל םירקוחה ידי לע רומאכ הסחוי ,התוא תמתוחה 

ססבתמ הפסא שרדמל האבומה לש הסוחיי .וז האבומ לש הרוקמ ןיוצ אל ונידיב יוצמה טוקליה לש 

,ינועמש טוקליב וביבס תאבומו 'שיא םיעבש יל הפסא' קוספב תקסוע איהש הדבועה לע קרו ךא 

לכ תא םירקוחה וסחיי וז הרעשה ךמס לע .הפסא שרדמ תא חתפ הז קוספש הרעשהה לעו 

טוקליב תמדוקה האבומה דצל םג .הפסא שרדמל ,םהינפל הדמעש יפכ ,תבותכה ןמ םהיתונקסמ 

55.'ונדמלי' וז האבומ דצל ןיוצ טוקליה לש דיה בתכב ךא ,טוקליה יסופדב רוקמ ןיוצ אל ינועמש 

םהרבא תאז ןייצ ויתובקעבו 56,ךכ לע ריעה ,טוקליה לש דיה בתכ תא ראיתש ,ראואביונ ףלודא 

וא - טוקליה לש דיה בתכבש הז ןויצל םיעדומ ויה רבכש םירקוחה םג םלואו 57.ןייטשפא 

,456 גרובצניג ,הנידמה תיירפס ,הווקסומ י"כב .14 ימע ,וק ןמיס ,א"לרת הניו ,םינואגה תובושת ,לנורוק נ"נ 

הלימה העיפומ (דיה בתכב םג ךכו!הבושתה שארב .(ב22 ףד)דק ןמיס וז הבושת דצל ןיוצמ ,לנורוק ידיב היהש 
.'םתלאששו' 

ןלהל אבומ) 374-373 ימע ,תורמשמ תוכלה ,ז"משת םילשורי ,רמייהסדליה 'ע תרודהמ ,ג ,תולודג תוכלה :ואר 

עטק .א"ע במק ףד ,םירפוס תוכלה ףוס ה"לרת השרו תרודהמ ;632 ימע ,ן"רת ןילרב תרודהמב .(242-241 ימע 

לבא (תואיבנו םיאיבנ ,תורמשמ ד"כ ,תומוא םיעבשו תומש לש תונוש תומישר ךותב 'תולודג תוכלה'ב ץבושמ הז 

.םינקזה םיעבש תומש תא הנומ וניא 

.8 הרעה ליעל ואר 

ונדמלי שרדמ .'[...] םיבוט םימי םיעבש דגנכ'דצל ,64 הרוש ,211 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמ ,ינועמש טוקלי 

ץנוצ :ואר .'ךורע'ה לעב ידיב היהש ונדמלי שרדמל ההז הז שרדמ .ונידיב וניא ינועמש טוקליל רוקמ שמישש 

,ןמיה 'ד ;ב"ע ז-ב"ע ו ףד ,ה"מרת הנליו ,א ,אמוחנת שרדמ ,רבוב 'ש ;21-20 תורעה ,109 ימע ,(3 הרעה ליעל) 

הזינגה ןמ ומסרופ םינוש םיעטק .χί ימע ,ד"לשת םילשורי ,(הרות ישמוח השמחל)ינועמש טוקליה תורוקמ 

טוקלי לעבו 'ךורע'ה לעב ידיב היהש הז שרדמ םע אקווד םתוהזל ןיא ךא 'ונדמלי' םשה תחת םירחא תורוקממו 

םסרפש עטקב אוצמל ןתינ םירבד רפסל הז שרדממ דרשש עטקל המגוד .דרפנב םהמ דחא לכב ןודל שיו ינועמש 

רפסל ונדמלי שרדממו תומש רפסל אמוחנת שרדממ םיעטק' ,םלהלוו ד"י :ואר ,'הפוריא תזינג' ךותמ םלהלוו 

'ונדמלי־אמוחנת תורפס' לילכמה םשה ןמ ענמנ ינא הז ןוידב .75-61 ימע ,(ו"כשת)ו ח"ס ,די לע ץבק ,'םירבד 

.דבלב דובאה ונדמלי שרדמב קסועו 

.35 ימע ,(3 הרעה ליעל)ראואביונ :ואר 

ןייטשפא .(4 ףיעס ,הש ימע ,[5 הרעה ליעל] ל"נה) 208 ימע ,(ט"סרת)ו ,לוכשאה ,'ינועמש טוקלי' ,ןייטשפא 'א 

התואב םסרפתהש ראואביונ לש גולטקה ךותמ וז האבומב 'ונדמל"ןויצה לע דמלו טוקליה לש דיה בתכ תא האר אל 

.([3 הרעה ,בפר ימע ,םש] 1 הרעה ,187 ימע ,[םש] ןייטשפא :ואר)הנשה 
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תמועל 58.בתכנ הדצלש האבומל קר אלא ,הנודנה האבומל ותוא וסחיי אל - הרבסמ והורעישש 

'ונדמלי' ןויצה יכ רבס ,דיה בתכ ינויצ יפ לע ינועמש טוקלי תורוקמ תא טריפש ,ןמיה בוד תאז 

59.תומשה תומישר תא תללוכה האבומה לע ףא לח 

תומשה תמישר ףוסב תמייתסמהו /יל הפסא' קוספב תחתופה ינועמש טוקליבש האבומה יתעדל 

תססבתמ וז העיבק 60.ונדמלי שרדמ ךותמ הלוכ החוקל ,(ןלהלש הלבטב ו-א םיפיעס)היינשה 

:ןמקלד םילוקישה לעו ינועמש טוקליבש האבומה לש םינושה היקלחל רשאב תויאר לע 

,האבומה תליחת דצלו תחא םעפ וירבדל רוקמה תא ןייצל ינועמש טוקלי לעב לש וכרד .א 

תרחא ינועמש טוקליב ןיוצ אל דוע לכ ןכל .תואקספ רפסמ תללוכ האבומה םא םג תאזו 

61.רוקמה ףלחתהש חינהל הביס ןיא 

יתיהיזש ,1420/7 גרובצניג ,הנידמה תיירפס ,הווקסומ י"כבש םיקוספה תומישרב .ב 

שרדממ האבומ הזמרנ אל ,הרותל ינועמש טוקלי תכירעל המדקש תיתשתה תדובעכ 

ילבמו 'ךורעיב הליבקמ יפ לע הבוב ידי לע עצוה ונדמליל ('[...] םיבוט םימי םיעבש דגנכ')וז האבומ לש סוחייה 

ליעל)ל"נה ;א הרעה ,א"ע זצ ףד ,(55 הרעה ליעל)רבוב :ואר .הרותל ינועמש טוקלי לש דיה בתכ לע עדיש 

:ב"ע דכ ףד ,ס"רת ,ד ,(3 הרעה ליעל)טוהנירג :ואר .וז העצה ולביק ןייטשפאו טוהנירג .310 ימע ,(3 הרעה 

ןויצל עדומ היה אל אוהש אלא ,הפסא שרדממ אוה הז רמאמ םג ר"יש תעדל וליאו .(57 הרעה ליעל)ןייטשפא 

.241 ימע ,(3 הרעה ליעל)ר"יש :ואר .טוקליה לש דיה בתכבש 

טוקליל ותרודהמב ויתורעהב)ינוליש ןכו (םש)ןמיה םנמא .6 רמאמ ,486 ימע ,(55 הרעה ליעל)ןמיה :ואר 

.ןד ינא הבש ,תבותכה תאשונ ,הכומסה האבומה לע םג 'ונדמלי' ןויצה תלחה לש תוכלשההמ ומלעתה (ינועמש 

.7 הרעה ,ב ימע ,ב''נשת םילשורי ,ב ,םירבד :ינועמש טוקלי ,ינוליש לש ותרעה וארו 

.55 הרעה ליעל ואר .דובאה 'ונדמלי שרדמיל יתנווכ 

םינויצ .תורוקמה ינויצ דבלמ רוקמל רוקמ ןיב לידבמה ינוציח ןמיס לכ ןיא ןושארה סופדבו טוקליה לש דיה בתכב 

.האבומה תליחתב דימת אל ךא טסקטה ףוגב ןושארה סופדבו ,האבומה תליחת דצל ,ןויליגב דיה בתכב םיאב הלא 

,תבותכהו תומשה תמישר תא ללוכה עטקה ינפל ,הרוש רבעמ וא חוור ןוגכ ,לידבמ ןמיס ןיא ןודנה הרקמב םג 

םוקמה הארמ ןויצ לע םיכמסנ ןהיקלח לכש ,רוקמה ותואמ תוכורא תואבומ .דחא ףצרב תואב תואקספה לכו 

שרדממ האבומ איבה טוקליה לעב רשאכ םג תאז תמועל .ינועמש טוקליב הרגשבש רבד ןה ,האבומה שארבש 

ימע ,(7 הרעה ליעל)הלואג :ואר .ישרדמ' האבומה שארב ןייצל דיפקה אלא הקיתשב האיבה אל אוה ימינונא 

ילושב םוקמה הארמ ןויצל שארמ וכז אל ילוא (תחא הרושכו רתויב תורצק תואבומש םש יתרעיש .448־446 

לש םינויצ שיש ןבומ .160 הרעה ,460 ימע ,םש :ואר .ןדיד ןודנב בצמה הז ןיא ךא ,תינכט הביסמ תאזו ןויליגה 

וא טוקליה לש דיה בתכב - חסונה ידעמ דחאב םרכז דרש בורל ךא ,םיקיתעמ ידי לע וטמשוהש טוקליה לעב 

ותונקייד לע .הפסא שרדמל םוקמ הארמ לש ותטמשה רעשל הביס האור יניא ןודנה הרקמבו - ןושארה סופדב 

םירמאמ םנשיי ינוליש תעדל םנמא .149-148 ימע ,(3 הרעה ליעל)ץנוצ :ואר תורוקמה ןויצב טוקליה לעב לש 

ינוליש :ואר .דבלב תחא אמגודל הנפה יכ םא) 'םינוש תורוקממ םיבכרומ םהו דחא רוקמ םהילע םשרנש םיטעמ אל 

תישרדמ הריצי ינועמש טוקלי לש הכירעה תדובעב תוארל שי םיובלא תעדלו .(57 הרעהו י ימע ,[59 הרעה ליעל] 

Yalqut shim'oni and the Medieval Midrashic' ,J. Elbaum :ואר .םדוביעו תורוקמ לש בוליש םג תללוכה 

 133-151 .Pmoftext, 17 (1997), pp ,'Anthology, השולשה ימלועה סרגנוקב ותאצרהב אשנש םירבדב ןכו

שומיש השע טוקליה לעבש ןוויכמ םג ,דחוימ רוריב ךירצמ דוע הז ןיינע ךא .ב"סשת ,תודהיה יעדמל רשע 

רוקממ האבומ השעמל אוה תורוקמ בוריעכ וניניעב הארנש המש ןכתייו ,זנכשאב תויוצמ ויהש תודחוימ תואחסונב 

.ותנעטל איבהש הדיחיה המגודל הרעהב ומצעב ינוליש רעיש ךכ ןכאו)טוקליה לעב ינפל היהש חסונה יפל דחא 

.([2 הרעה 124 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמ] זל זמר ,תישארב ,ינועמש טוקלי :ואר 
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האבומ לש הסוחיי תלילשל היאר יתעדל איה וז הדבוע 62.'יל הפסא' קוספה לע הפסא 

.הפסא שרדמל הלוכ וז 

שרדמל וז האבומ לש םינושה היקלח תא תורשוקה תונוש תוינוציח תויודע שי .ג 

אבומש יפכ - א הקספ דצל טוקליה לש דיה בתכב שרופמה ןויצה לע ףסונ - ונדמלי 

:ןלהלש הלבטב 

ינועמש טוקליב האבומ 

(213-211 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמ) 

םיבוט םימי םיעבש דגנכ :64 הרוש א 

םירצמל ודריש שפנ 'ע דגנכ :66 הרוש ב 

[" .] ןב ול היהש ךלמל לשמ :םש ג 

[...] השעא דציכ השמ רמא :76 הרוש ד 

המישר - םינקזה תומש :79 הרוש ה 

הנושאר 

[תבותכה] 

היינש המישר - םינקזה תומש :92 הרוש ו 

('תורחא םינפ') 

שרדמה רוקמ 

'ונדמלי' ןאכ ןיוצמ (י"כ)ינועמש טוקליב 

63ונדמלימ 'ןיתינתמא' ךרע 'ךורע'ב אבומ 

64ונדמלימ 'ילוכסיא' ךרע 'ךורע'ב אבומ 

חסונ תהגה טוקליה לש דיה בתכ ןויליגב 

65'ונדמליב יתאצמ ךכ' :הפוסבו 

ולוביו שרדמב תומשה תמישרל הליבקמ 

(וניזאה ןיינעב) 

הב תוארל שיש ,ד הקספ לע םג .ונדמלי שרדמ ךותמ 'ךורע'ב תואבומ ג-ב תואקספ 

דיה בתכ ןויליגב היגמה .ונדמלי שרדמב התייהש תודע שי ,תומשה תמישרל אובמ 

.וינפל דמעש ונדמלי שרדמ חסונ יפל וז הקספב הסרגה תא ןקית טוקליה לש 

ינועמש טוקליב תואבומ (ה הקספ) הל הדומצה תבותכהו הנושארה תומשה תמישר .ד 

המישרב םג אצמנ (ה-ד תואקספ)הז ףצר .(ד הקספ)תמדוקה השרדה םע דחא ףצרב 

היולת יתלב איהש ,Cod. ebr. 103/3 תילוטסופאה היירפסה ,ןקיטו י''כבש הליבקמה 

.454-453 ימע ,(7 הרעה ליעל)הלואג :ואר 

.המירצמ וניתובא ודרי שפנ םיעבש לש לארשי לש ןיטנתמא דגנכ ,םיעבש המל ,שיא םיעבש יל הפסא ונדמליב' 

וארו .132 ימע ,ח"לרת ,א ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע ,'ןיסנתמא' ךרעה :ואר .'ןיסנתפא א"ס 

.78 הרעה ןלהל 

ךרעה :ואר ,'ילוכסאל וכילומ גוגדיפה ותוא היהו גוגדיפ ול השעו ןב ול היהש ךלמל ,יל הפסאב ונדמליבו' 

.180 ימע ,1םש)םלשה ךורע ,'אלוכסא' 

םירסח אצמנ טבשו טבש לכמ השמח רורבא םא' :בותכ טוקליה לש דיה בתכב .(3 הרעה ליעל)ראואביונ :ואר 

:ןוכנ בותכ ןושארה סופדב)קיתעמה לש הרגשא יאדו וזו ,(77 הרוש ,212 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמו 'השמח 

וז ההגה .'ונדמליב יתאצמ ךכ םישיש אלא םילוע םניא' :ההגה המשרנ דיה בתכ ןויליגב .('הרשע םירסח ואצמנ' 

.תיקלטיא הביתכב הבותכ איה (םשו ראואביונ יפלו קיתעמה לש וזמ הנוש דיב הבתכנ 
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239 ונדמלי שרדמ רקחל 

שרדמל ד-א תואקספ לש ןתוכייש לע תויודעה יכ יל הארנ ךכ לשב 66.ינועמש טוקליב 

67.ה הקספבש הילעש תבותכהו תומשה תמישר לע םג תולח ונדמלי 

הליבקמה איה ונדמלי שרדמל (ה הקספ)תומשה תמישר לש התוכיישל תפסונ היאר .ה 

.(וניזאה תריש תא ובתכש םינקזה תומש לע)ולוביו שרדמ םשב תאבומה וז המישרל 

'ךורע'ב אבומה ונדמלי שרדמל ולוביו שרדמ ןיבש רשקה לע ודמע רבכ םירקוח 

האוושה 68.ונדמלי שרדמ אוה אוה ולוכיו שרדמש רבסש ימ ףא שיו ,ינועמש טוקליבו 

הלא םישרדמ ינשל יכ הלעמ ןכא ונדמלי שרדממ תואבומל ולוביו שרדממ תואבומ ןיב 

רוריב שורד ןיידע ךא ,םהיניב קודה רשק לע תודמלמה ,תובר תוינושל תוליבקמ 

תמישרש הנעטה תא תקזחמ תומישרה יתש ןיב הקיזה 69.הזה רשקה ביט לש הצממ 

רוזחמב תאבומה םינקזה תומש תמישר .ונדמלי שרדממ קלח איה טוקליבש תומשה 

ילוא החקלנ ,ולוביו שרדמב אבומל המודב ,ןואג םיסנ בר לש הבושת םשב ירטיו 

.ונדמלי שרדממ 

לבקמ ידי לע הבתכנ ,הל הדומצו הנושארה תומשה תמישר תא תמתוחה תבותכה .ו 

אל וז תבותכ יבוזאל סחוימה שוריפבש תבותכה חסונב שרופמה יפ לע .והשלכ תרוסמ 

לבקמש חינהל ריבס יתעדל .רתוי רחואמ אלא ןואג יאנינח בר לש ורודב הבתכנ 

70.ונדמלי שרדמ לש ךרועה אוה ,תבותכה לעב ,תרוסמה 

עטקה לש ותליחת .149 ימע ,(3 הרעה ליעל)הנליוומ והילא ןב םהרבא לצא המישרה טוטיצ .11 הרעה ליעל ואר 

.ינועמש טוקליב הניא ןקיטו י"כב 

שרדמ םשב תומשה תמישר תא תללוכה האבומ יתאצמ אל הפסא שרדממ תואבומ רחא יישופיחב יכ דוע ןייצל שי 

ריכזה ,ומשב וריכזהו הפסא שרדמב שומיש השעש ,(71 הרעה ןלהל ואר)חקורל סחויש הרותה שוריפ לעב .הפסא 

.הז שרדמב תועיפומ ןה יכ ןייצ אל ךא הלאה תומישרה תא 

,א ,לוכשאה רפס ,קבלא 'ש :ואר .'ולוביו שרדמ םשב ונדמליה תא הנכמ חקורהש ינמודמכו' :קבלא רעיש ךכ 

שרדמ םירחא םירקוח תעדל .(82 הרעה ןלהל ואר הז רוקמ לע)זי הרעה ,28 ימע ,הלפת תוכלה ,ע"רת ןילרב 

תורעהב ,א"ע כ-ב"ע זט ףד ,ב ,(3 הרעה ליעל) טוהנירג :ואר .ונממ חקלו ונדמלי שרדמל רחואמ ולוכיו 
.1517 רוט ,(3 הרעה ליעל)רה ·,תואבומל 

תואבומ לע םיססובמ ןאכ םיאבומה םירבדה .(7 הרעה ליעל ואר)רוטקודה תדובעב הבחרהב קסוע ינא הז אשונב 

.ומסרופ וא וטקלנ םרט ןקלחבש תואבומ ,יתדובע תרגסמב יתפסאש ולוביו שרדממ 

רומאכש אלא ,שרדמה לעב אוה ,תרוסמה לבקמ ,('םתוא ונבתכו')וז תבותכב רבודהש וחינה םירקוחה תיברמ 

רורב אל ךא ,ירפוס הזיאמ םויס'איה וז תבותכש בשח רבוב .8 הרעה ליעל ואר .הפסא שרדמל האבומה תא וסחיי 

(3 הרעה ליעל) א"רגה ןב םהרבא 'ר ירבדמ .311 ימע ,(3 הרעה ליעל) רבוב :ואר .ותעדל הבתכנ רוד הזיאב 

תיברמ ידי לע הללשנ וז העד .('םהימיב ינועמשה היה ילואו')ומצע טוקליה לעבל תבותכה תא סחיי אוהש עמתשמ 

םידקהל ןיאו יאנינח בר לש ונמזב יח תבותכה בתוכ ינועמש טוקליבש תבותכה חסונ יפלש םושמ תאזו ,םירקוחה 

רפסמ ורבע ויפלש ,יבוזאה שוריפבש תבותכה חסונ יפ לע םגש הארנ ךא .הז ןמזל ינועמש טוקלי לעב לש ונמז תא 

הארנ (א) :תוביס המכמ תאזו ,וז תורשפא לבקל השק ,תבותכב רבודה לש ורודל דעו יאנינח בר לש ורודמ תורוד 

.(230 ימע ליעל ואר)ינועמש טוקליבש תבותכה חסונב יולת וניא יבוזאל סחוימה שוריפב עיפומה תבותכה חסונ יכ 

לעב ינפל דמעש ףתושמ ישילש רוקמ לע תדמלמ יבוזאה שוריפבש הליבקמב םג תבותכה תעפוה םצע ךכ םאו 

תאו תמיוסמ תרוסמ הלבקתה הבש ךרדה תא םוקמ םושב ןייצ אל ינועמש טוקלי לעב (ב) .טוקליה לעבו שוריפה 

רמאנ ונינפלש החסונב תבותכב וליאו ,וינפל ויהש םיבותכ תורוקממ קיתעה ינועמש טוקלי לעב (ג) .הרוקמ 

וזו תבותכב תמתחנה וז - ינועמש טוקליב תואבומה תומישרה יתש ןד) .ישיא יפמ שיא הלבקב םתוא ונבתכו' 
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איה /תורחא םינפ' חנומה רחאל ינועמש טוקליב תאבומה ,היינשה תומשה תמישר םג .ז 

דמעש רחא רוקממ ינועמש טוקלי לעב לש ףוריצ הניאו ,ונדמלי שרדמ לעבמ יתעדל 

הרותל יזנכשא שוריפב שי 'םינפ יתש'ב תומישרה יתש לש ןתואיצמל תודע .וינפל 

תאז71 .וינפל דמעש שרדמב אלא ינועמש טוקליב תאז האר אלש הארנו ,חקורל סחויש 

ךא .הרותל ינועמש טוקליב תפסונ םעפ ףא עיפומ וניא 'תורחא םינפ' חנומה ,דועו 

שומיש וב השענ יכ עודיו םידחא םיישרדמ םירוביחל יוניככ שמשמ הז חנומ 

תומישרה יתשש שרדמה לש הכירעה םוקמ לע זמרל לוכי הז חנומש ןכתיי 72.הילטיאב 

.ונדמלי שרדמכ םיהזמ ונאש שרדמ ,וב וללכנ 

האמה ןב הארנכ היהש ,הז ןשרפש חינהל ריבס .(אבה ףיעסב ואר)יזנכשא הרות ןשרפל תועודי - 'םירחא םינפ'בש 

האולכה תבותכה םג ירה ךכ םאו ,ינועמש טוקליב אלו וינפל היהש שרדמב תומישרה יתש תא האר ,הרשע שולשה 

.ומצע טוקליה לעבב אלו ינועמש טוקלי לעב ינפל דמעש שרדמב הרוקמ תומישרה יתש ןיב 

חקורה שוריפ :ואר .'םינפ יתשב םתומש יתאצמ - םינקז 'ע' :ייל הפסא' קוספה לע 'הרותה לע חקורה שוריפ'ב 

תומישרה יתש ויה הז שוריפ לעב ינפל רבכ רמולכ .אמ ימע ,א"משת קרב ינב ,ןנאמגולק 'י תרודהמ ,ג ,הרותה לע 

רזעלא 'רל הרותה שוריפ' ,ןד 'י :ואר סמרוומ רזעלא 'רל הז רוביח לש וסוחיי תא החד ןד .'םירחא םינפי םע דחי 

,ךמסומ תדובע ,'תואבומו תואובמ :ריכבא שרדמ' ,הלואג 'ע :וארו ;644 ימע ,ח"משת)טנ ,רפס תירק ,'אזימרגמ 

.חקורה לש דימלת ידי לע רבוח הז שוריפ לגיס תעדל ;113-112 ימע ,ח"נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

.פ-טע ימע ,א"סשת םילשורי ,םיכומס יזר ידוס רפס ,לגיס 'ד :ואר 

ינועמש טוקליב .תישרדמהו תידומלתה תורפסב - םיוסמ רוביח לש תרחא החסונ ןייצמה - הז חנומ יתאצמ אל 

חנומב שומישה .וז דצל וז תונוש תואחסונ תובר םימעפ איבה טוקליה לעבש ףא ,תפסונ םעפ עיפומ חנומה ןיא 

רבדמבל אטוז ירפס תאו (א 'זרז'ךרעב לשמל)'וחלשיו שרדמ' רבדמבל ירפס שרדמ תא הנכמה ,'ךורע'ב אצמנ הז 

לש ירפס' ןכו (['ןטק ירפס'ןאכ 'ךורעיה לש די יבתכ המכב ךא] 'סדרב'ךרעב)'וחלשיו לש םירחא םינפ שרדמ' 

:תאז תמועל ךא ;דועו 'הטק' ךרעב) 'וחלשיו לש םירחא םינפב רבדיו רפסי ,יינש םינפ לש ירפס' ,'םירחא םינפ 

טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע ,'סדרב'ךרעה :ואר .(['קנר'ךרעב] 'וחלשיו שרדמ ןיעכ אוהש יניס רבדמב ירפסב' 

.19 י 'יול ושוריפב ואר ,יינש םינפ לש ירפס' אטוז ירפס תא הניכ י"שר םג .187 ימע ,ח"לרת ,ב ,(9 הרעה ליעל) 

תרותל ושוריפב ד"בארה ןכו ,'םירחא םינפב אוה ינש שרדמ ינא רמואו' :בתכ ב"ע זט הטוס ,ילבבל ושוריפבו 

,ח"נשת םילשורי ,ג ,הנשוש תרודהמ] ח ,בי ,הבדנד ארוביד ,ארקיו)יינש םינפ לש ירפסב אתיא יכהו' :םינהוכ 

ימע ,ז"ישת םילשורי ,םיאנתה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ"י :ואר אטוז ירפסל םינושה םייוניכה לע .([אצ ימע 

חנומ היה ךכש אלא י"שר תאמו ומצע 'ךורעיה לעב תאמ ואב אל הלא םייוניכש הארנ .םש תרכזנה תורפסבו ,741 

םג וזו ,םיליבקמ םירוביח לש תויסרו וא תואחסונ ןויצל הלא םירקמב שמשמ 'םירחא םינפי חנומה .םהינפל רבכ 

חנומב שומישה .ךרועה ןושל וא םירפוס ןושלב רבודמ השעמל .תומשה תומישר תא תללוכה האבומב הנווכה 

הביתכ ,16219 'ס י"כתמ ; 155/2 ראואביונ) MS Mich. 577 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כב דוע עיפומ 'תורחא םינפי 

רחאל - ([םיימעפ] ב131 ,א131 ,א130 ,ב123 ,ב122 ,א121 םיפד)םימעפ שש ,(הרשע שמחה האמה ,תיזנכשא 

.ןוירוג אבא שרדמל םימודה םיעטק םג םיללוכה רתסאל םישרדממ םינוש םיטוקיל ינפלו ןוירוג אבא שרדמ 

,רבוב 'ש :ואר .יב חסונ םירחא םינפיו 'א חסונ םירחא םינפי םתוא הניכ אוהו רבוב ידי לע ומסרופ הלא םישרדמ 

דמע רבכ 'תורחא םינפי יוניכהש ןכתיי .ז"מרת הנליו ,רתסא תלגמ לע אתדגאד ירפס ,ל"נה ,'םירחא םינפ שרדמ' 

הרעה ליעל)ץנוצ :ךותב קבלא תרעה ואר .קיתעה ונממש רוקמה םשכ ותוא ןייצ אוהו טקלמה ינפל הז הרקמב 

ףד ,(13218 'ס י"כתמ ;1542 רל'ציר ;541 יסור הד) 2342/7 הניטלפ תיירפס ,המרפ י"כב .425-424 ימע ,(3 

הניכ רבובש שרדמה ינפלו (הבר)תור שרדמ רחאל ,'תורחא םינפב חבושמ תור תליגמ' תרתוכה העיפומ ,ב174 

העיפומ(16211 'ס י"כתמ ;147/4 ראואביונ) MS Opp. Add. F01.3 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כבו .'אטוז תור' ותוא 

תנווכמ הניא וז תרתוכש ךכ לע ריעה ןמרביל .הבר רבדמב לש י השרפל ט השרפ ןיב 'םירחא םינפי תרתוכה 

,ח"כשת קרוי וינ ,אטוז ירפס ,ןמרביל 'ש :ואר .השרפה התואל תושרד לש השדח הרדסל אלא אטוז ירפסמ טוטיצל 

,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,יא קלח הבר רבדמב שרדמ' ,קאמ 'ח :ואר הז די בתכ לע .10 הרעה ,4 ימע 
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ינועמש טוקליבש האבומה לש הכוישל תודע לכ ןיאש ןוויכמו ,הלא םילוקישו תויודע יפ לע 

עמתשמה ירוטסיהה עקרב ןוידה תא ונדמלי שרדמל סחיילו ,הז םוחיי תוחדל שי ,הפסא שרדמל 

,דבלב תומשה םיעבש לש תרוסמה תרבעה ךילהת לע הדיעמ וז תבותכ .האבומבש תבותכה ןמ 

הרותה שוריפבש תבותכה חסונמ .ונדמלי שרדמ לש ותורצוויה ךילהת לע הנממ דומלל ןתינ ךא 

רחואמ אלא ןואג יאנינח בר לש ורודב התייה אל ונדמלי שרדמ תכירע יכ הלוע יבוזאל םחוימה 

ץבת ימכחמ לביק שרדמה ךרוע הז חסונ יפל .('[...] שיא יפמ שיא הלבקב םתוא ונבתכו') רתוי 

םינפ' ןויצב התוא ףריצו הליבקמ תרוסמ קיזחה שרדמה ךרוע .ארוס ןואגמ ולביק םהש תרוסמ 

קיסהל ןיא .(ןלהל האר ךכ לעו!לארשי ץראב היה הלא תורוסמ יתשל רוקמהש ןכתיי .'תורחא 

תא ריכזה תבותכה לעבש הדבועה .ץבתב אקווד בשי ומצע ונדמלי שרדמ ךרועש תבותכה ןמ 

ןיאש יל הארנ ןפוא לכב .ולש ומוקמ הז היה אלש ךכ לע אקווד הרומ תרוסמה תלבק םוקמ 

בר ותואל תבותכה הרסמנ םהבש םוקמהו ןמזה ןמ הברהב ומוקמ תא ןכו ונמז תא קיחרהל 

73.לאומש 

תוכלה ףום1 'תולודג תוכלה'ב אבומה עטקב הליבקמ (ליעלש הלבטב! ב-א תואקספל 

74:'םתלאששו' החיתפה וינפלשכ ,לנורוק תרודהמ ,'םינואגה תובושת'ב לפכנ הז עטקו (תורמשמ 

75ינועמש טוקליב האבומ 

םימי םיעבש דגנכ שיא םיעבש יל הפסא 

ימי תעבש ןה ולאו ,ה"בקה םהל ןתנש םיבוט 

םויו הנשה שארו גחה ימי ינומשו חספה 

.םיעבש ירה תותבש ב"נו תרצעו םירופכה 

.םירצמל ודריש שפנ 'ע דגנכ רחא רבד 

76(תורמשמ תוכלה ףוס)'תולודג תוכלה' 

שיא םיעבש המל שיא םיעבש יל הפסא 

לע וצעיתי םאש תומוא םיעבש דגנכ 

שיא םיעבש תלפת םתוא 77גרהל לארשי 

.םתצע תולטבמו תורתוס םתיוכזו 

םימי םיעבש דגנכ םיעבש המל רחא רבד 

ןה וליאו לארשיל 'קה םהל ןתנש םיבוט 

םויו הנשה שארו תרצעו חספה ימי תעבש 

םיתשו םישמחו גחה ימי תנומשו םירופכה 

.םיעבש ירה הנשב שיש תותבש 

םיעבש דגנכ שיא םיעבש המל רחא רבד 

םיעבשב 'אנש 78לארשי לש תויטניתוא 

.תיזנכשאה היירפסה ןמ םיעודי אטוז תור ןכו 'םירחא םינפיו ןוירוג אבא םישרדמהש ןייצל שי .248 ימע ,א"נשת 

.113 הרעה ןלהל ואר ונדמלי שרדמ לש ומוקמו ונמז לע 

.236-235 ימע ליעל ואר 

.ב-א םיפיעס ,םש הלבטב ואר 

םש רמייהסדליה לצא ואבוה 'תולודג תוכלהיב הז עטק לש חסונ יפוליח .(53 הרעה ליעל)רמייהסדליה תרודהמ 

.זי ימע ,(4 הרעה ליעל)שביוט :לצא ןכו 

,'ערהל' :הסרגה ,14 ימע ,וק ןמיס ,(52 הרעה ליעל)לנורוק תרודהמ ,םינואגה תובושתב 

תובושתב .םש טוהוק תרעהו 48 ימע ,א ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע ,'איטניתווא' ךרעה :ואר 
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(תורמשמ תוכלה ףוס)'תולודג תוכלה' ינועמש טוקליב האבומ 

םירפ םיעבש 'גו המירצמ ךיתובא ודרי שפנ 

םיעבש דגנכ גחה ימי תעבשב םיבירקמ ויה 

.הולשבו טקשב ןיבשוי ויהש ידכ תומוא 

תא תחתופה הקספה 79.ירוקמה רוביחה לע תפסות הארנה לככ אוה 'תולודג תוכלה'ב הז עטק 

/יל הפסא' קוספה לע ,לודגה שרדמב םג תאבומ ('[...] תומוא םיעבש דגנכ') הזה עטקה 

לע הרותל יבוזאה שוריפב םג אוה ךכ 80.ינועמש טוקליבש האבומבש א הקספ םש האב הירחאלו 

/תולודג תוכלה'בש עטקה תא תחתופה השרדה תא םג ללכ ונדמלי שרדמש הארנ .קוספה ותוא 

דמעש רוקמ ךותמ וא ומצע ונדמלי שרדמ ךותמ 'תולודג תוכלה'ב ףסוה הז ישרדמ עטקש ןכתייו 

ידכ הב ןיא לנורוק איצוהש 'םינואגה תובושת' ץבוקב הז עטק לש ותעפוה .ונדמלי ךרוע ינפל 

/תולודג תוכלה'בש הפסוהה ןמ הקתעה תויהל הלוכי וז 'הבושת' .ןואג תבושת ונינפלש עובקל 

ןיבש רשקהש אצמנ81 .הבושת לש הרוצ הל הוושמה /םתלאששו' חנומה םשרנ השארבש הקתעה 

דצמ .ןילמוג רשק אוה ,ונינפלש האבומב ףקתשמש יפכ ,םינואגה תורפס ןיבל ונדמלי שרדמ 

ומצע ונדמלי שרדמ רחא דצמו .ןואג יאנינח ברמ הלבקתהש תרוסממ ונדמלי ךרוע ןוזינ דחא 

תאבומה ונדמליבש הליבקמבו .'בקעי ךרי יאצוי םיעבש דגנכ' :איה הסרגה (םש) לנורוק תרודהמ ,םינואגה 

.םיעבש ושוריפש ריבסה םש טוהוקו ,(ןיטכתפא :ל''צ)'ןיטנתפא' וא 'ןיתינתמא' :(63 הרעה ליעל ואר)'ךורע'ב 

םיעבש המל')ינועמש טוקליבש האבומה לש ןושארה קלחב םג האר אוהש הלוע וירבדמ .ץנוצ רבכ רעיש ךכ 

ליעל)ץנוצ :ואר ,'תולודג תוכלהיבש וז הפסוהל רוקמה אוה הז שרדמש חינהו הפסא שרדממ קלח ('[...] םינקז 

יאנינח בר ודימלת ידימלתמ ג"הב כ"ג ףסונש קפס ןיאו' :בתכ (3 הרעה ליעל)ר"יש .10 הרעה ,426 ימע ,(3 הרעה 

.'תולודג תוכלה' ךותב תפסותכ אבוה הז ישרדמ עטק גיצנד תעדל םג .ישודיח רבד הזו .אוהה שרדמה ובתכש 

(53 הרעה ליעל ואר)רמייהסדליה תרודהמב םגו השרו תרודהמב םג עיפומ הז עטק .(3 הרעה ליעל)גיצנד :ואר 

תקידב רחאל תושעיהל לכות התפסוה ןמז תעיבק .תמדקומ איה ירה הפסוהב רבודמ םנמא םאש דומלל ןתינ ןאכמו 

תופסוה לע .הקיווש ינור רמ ידי לע תעכ תישענה הקידב ,םחותינו הזינגה ןמ 'תולודג תוכלה'לש חסונה ידע 

.90 הרעה ,211-210 ימע ,(םש)גיצנד :ואר םיקרפ ימויסב 'תולודג תוכלה'ל םישרדמ 

תורוקמה ןמ וניא הפסא שרדמ יבוט תעדל .(12 הרוש ,דעק ימע ,'ץיבוניבר תרודהמ) 16 אי יטבל לודגה שרדמ 

תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,'והנבמו ויתורוקמ :לודגה שרדמה' ,יבוט 'י :ואר .לודגה שרדמ לש 

בר ףתושמ רמוח לע עיבצהל ןתינ ונדמלי שרדמ ןיינעל תאז תמועל .1508 הרעה ,354 ימע ,ד''נשת ,םילשוריב 

אורקל השק ונדמלי־אמוחנת תורפס תא תופפואה תולאשה לשב ךא ,לודגה שרדמ ןיבו 'ונדמלי' םשב תואבומ ןיב 

.276-271 ימע ,(םש1 יבוט :ואר .לודגה שרדמ לעב לטנ ונממש רוביחל םשב 

שומיש התשע (14 ימע ,וק ןמיס ,[52 הרעה ליעל] לנורוק תרודהמ)ןואגה תבושתש רבס (3 הרעה ליעל)לירב 

איה וז הבושת ותעדלו ,(הפסא שרדמל ,ינועמש טוקליב אבומה ,ונלש עטקה תא וסוחיי יפ לע תאז)הפסא שרדמב 

תוכלהיב ןכו (םש)לנורוק תרודהמבש אבה עטקה .הז שרדמב שומיש השעש ונל עודיה רתויב םודקה רוקמה 

- ב"ע הנ הכוס ,ילבב לע וקלחב ססובמש -'[...] תומואל םהל יוא ןנחוי 'ר רמאי (53 הרעה ליעל) 'תולודג 

תרודהמבש 'הבושת'ב הז עטק לש ורשקה .תורמשמ תוכלהב םש ןכא ומוקמש הארנו ,תורמשמה ןיינעב רבדמ 

,'תולודג תוכלהימ םיעטקה ףצר תא הקיתעה לנורוק תרודהמבש 'הבושת'ה יכ ךכמ קיסהל ןתינו רורב וניא לנורוק 

הלימה תפסוה לש העפותה לע .'תולודג תוכלה'בש הפסוהל רוקמ תויהל היה לוכי שרדמה ךא ,שרדמה ןמ אלו 

ימע ,ד"משת ,א ,(41 הרעה ליעל)ןייטשפא :ואר תובושת םניאש תוכלה יקספ שארב םיקיתעמ ידיב 'םתלאששו' 

.דס ימע ,(ז"משת)ק ,יניס ,'דרפסמ דיגנה לאומש בר לש ותרותמ' ,ןוסמרבא 'ש ; 147-146 
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ןואג םיסנ בר תבושתל םג ילואו 'תולודג תוכלה'ב הפסוהל רוקמ רתוי רחואמ הארנכ היה 

82.ןאוריקב 

םינקזה םיעבש לש םהיתומש לע תרוסמה רוקמ .2 

םיעבש לש תומשה תמישר יכ םירקוחה ועבק ינועמש טוקליבש תבותכה חסונ לע ךמתסהב 

םחוימה שוריפבש חסונה יפל ,תבותכב יוצמה ףסונה טפשמב תאז תמועל .לבבב הרוקמ םינקזה 

.'הלודגה תסנכ ישנא דע שיא יפמ שיא וברמ וברו וברמ לביק' אוהש בתכ ןואגה יכ רמאנ ,יבוזאל 

תאז םע 83.הלודגה תסנכ ישנא דע תרוסמה לש הסוחייל רשאב םירבד תזרפה ןאכ שיש המוד 

ונינפלש העדה תייחד .ץוחה ןמ ןואגה לא העיגה וז תרוסמש ךכ לע תודעה תא לבקל שיש הארנ 

הלעמ וז המישרב ןויע .המצע תומשה תמישר ךותמ םג תרבתסמ לבבב הרוקמש הריצי וא תרוסמ 

.לבב תא םימלוה םניא ולאו ,יטנזיב רשקהלו םיינווי תורוקמל הקיז הל שיש ןכתיי יכ 

רפסמ תררועמ ,םינקזה לש םהיתומש תא דחאל דחא הנומה ,תונושה היתואחסונ לע ,וז השרד 

דמע גרובצניג יול .םינקזה תומש תא ןשרדה רחב ויפלש ןורקיעה והמ ,איה תחא הלאש .תולאש 

תומש טבשו טבש לכבש םינקזל רחב ןשרדהש עיצהו 'םידוהיה תודגא'ל ויתורעהב וז הלאש לע 

תא ריבסהל ידכ ילוא הב שי וז העצה 84.טבש ותוא ינב םישנא לש תומשכ ארקמב םיעיפומה 

תוכלה' לש ה"לרת השרו תרודהמב .ולוביו שרדמו ונדמלי שרדמ ,'תולודג תוכלה' ןיבש רשקל תרחא המגוד ןלהל 

וירחאלו 'אברעמב ןנירמא' חיתפה אבומ ,'אימפסא תרודהמיל הליבקמה ,א"ע ו ףד ,ה קרפ תוכרב תוכלה /תולודג 

לאומש רפסל ינועמש טוקליב תאבומ וז השרד .הנח תליפתמ הליפתבש תוכרב הרשע הנומש דומיל לע השרד 

ןמיס ,הליפת תוכלה ,חקורה רפסב .'ונדמלי' ןויצה דצל ,([29 הרוש ,186 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמ] פ זמרו 

תמועל .ולוביו שרדמ םשב השרדה התוא תאבומ ,(בכר ימע ,ז"כשת םילשורי ,ןוסרואינש שייב תרודהמ)ו"כש 

תוכלה :ואר .הרסח וז השרד ,רחא ףנעמ די יבתכ לע תססובמה ,תולודג תוכלה לש רמייהסדליה תרודהמב תאז 

.41 הרעה םשו ,78 הרושל חסונ יפוליח ,35 ימע ,ב"לשת ,א ,(53 הרעה ליעל)רמייהסדליה תרודהמ ,תולודג 

רוביחל הפסוה איה ונדמלימ השרדהו ,'תולודג תוכלה' לש רתוי ירוקמ חסונ תפקשמ וז הרודהמ רמייהסדליה תעדל 

לש ףנעה 'דורב תעדל .בכ-וט ימע ,(םש)רמייהסדליה :ואר 'תולודג תוכלה'לש תונושה תורודהמה לע .ירוקמה 

תוכלהה תורפס רקחמ' ,ידורב 'י :ואר .תוחפ ירוקמה אקווד אוה ,רמייהסדליה םסרפש ,ןילרב סופדו ונלימ י"כ 

'אברעמב ןנירמא'חנומהש בתכ (68 הרעה ליעל)קבלא .151-149 ימע ,(ה"נשת)דס ,ץיברת ,'םינואגה תפוקתמ 

השרד העיפומ ןכא ,(68 הרעה ליעל)קבלא תרודהמ ,לוכשאה רפסב .ימלשוריה דומלתל ןווכמ 'תולודג תוכלהיב 

חקל'ב .ונינפלש ימלשוריב תאצמנ הניא איה ךא ,'ימלשוריב רומאו'החיתפה רחאל ,השרו תרודהמב היוצמה וז 

לע בוט חקל שרדמ :ואר ,'ורמא לארשי ימכחו' :תירבעל וז השרדל החיתפה תמגרותמ 'ןנחתאו' תשרפל 'בוט 

לארשי [ץרא] ימכחו' ןקתל שי רבוב תעדלו .א"ע ו ףד ,םירבד רפס ,אוודאפ 'מ תרודהמ ,ב ,הרות ישמוח השמח 

ץראב אוה השרדה רוקמש רובסו הז ןוקית לבקמ (םשו קבלא .א"ע י ףד ,(39 הרעה ליעל)רבוב :ואר .יתמא 

םירבד יפ לע .(68 הרעה ליעל ואר)ולוביו שרדמ םשב חקורה לצא הנוכמה אוהש ,ונדמליה ןמ איהשו ,לארשי 

.'תולודג תוכלה'לש ירוקמה רוביחל והשלכ בלשב הפסונ ונדמלימ וז הדגא תשרד ולא 

קוזיחלו ,תוליפתה ןוקית תרוסמ לש עודיה רואיתב ,תוליפתה שוריפב ,סמרוומ רזעלא 'ר לצא םג עיפומ הזכ חסונ 

:ואר .'הונקתש הלודגה תסנכ ישנאו םידיסחו םינקזו םיאיבנ דע ברמ בר ונלבק תולפתה דוס יכ' :בתכ וירבד 

.טכר ימע ,ב''נשת םילשורי ,רלשרה א"יו 'מ תרודהמ ,א ,חקורל הליפתה רודיס ישוריפ 

תומשה ןמ רכינ קלחו יוארכ הרמתשנ אל השמ ףסאש םינקזה תומש לש תומישרהמ תחא ףא גרובצניג תעדל 

גרובצניג :ואר .תומשה תמישרב חסונ ייוניש המכ גרובצניג עיצה עבקש ןורקיע יפ לע .שבושמ ןהב םירכזנה 

.(3 הרעה ליעל) 
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המגוד .ןויע םיכירצמה םיבר םיטרפ הריתומ איה ךא ,המישרה הרדוס ויפלש יסיסבה ןורקיעה 

לכב רזוח הז םש .ןבומכ יארקמ וניאש ,םוכמוס ינוויה םשה אוה הזכש ללכה ןמ אצויל תקהבומ 

הלאש 85.וז המישרב ומוקמ המ לואשל שיו ,(ילתפנ טבשב)םינקזה תומישר לש תואחסונה שמח 

םהיתומש תא לוכיבכ רזחשל שרדמה לעב לש עינמה היה המ איה וז השרד לע תרחא תיללכ 

.םינקזה םתוא לש םידובאה 

ןווכמכ שרדמבש םינקזה םיעבש לש תומשה תמישרב סוכמוס רזה םשה תא שרפל רשפא 

תישילשה האמה תליחתב וא היינשה האמה ףוסב יחש ,תינווי ןושלל ך"נתה םגרתמ סוכמוסל 

לש םיבתכבו סנגירוא לש הלפסקהב ורתונ ונממ םידירש ךא ,דבא םוכמוס לש ומוגרת 86.ג"הסל 

יכ םכסומ ךא ,םוכמוס לש תיתדה ותוכייתשהלו ואצומל רשאב תוקולח תועדה .הייסנכה תובא 

םגרתמ סוכמוס תא וריכזה אל ל"זח 87.ל"זח לש תועדהו תונומאה חורב ארקמה תא שרפמ ומוגרת 

88.םוכמוס תא ריכמה םישרדמב דיחיה רוקמה אוה ונשרדמ ירה ,יתרעשה הנוכנ םאו ,הרותה 

שוביש אוהו 'םעגס' םשה ילתפנ טבש תחת עיפומ ,א"ע אמ ףד ,116 ק ןמהל ףסוא ,קרוי וינ י"כבש המישרב 

לצא וניוצ אל ךא) ץנוצו רדיינשנייטש וריעה רבכ םינקזה תמישרב הזה םשה לש ותורז לע .'סוכמוס' לש 

ימע ,(3 הרעה ליעל) ,ץנוצ ;8 הרעה ,148 ימע ,(3 הרעה ליעל)ינונקה רפסמה ,רדיינשנייסש :ואר .(גרובצניג 

.9 הרעה ,426 

האמה ףוס ביבס)ריאמ 'ר לש ודימלת ,םיאנתל ישימחה רודה ןב ,אנתה סוכמוס םע םגרתמה סוכמוס תא והיזש ויה 

:ואר .רבדב עירכה אל ךא רגייג הטנ וז העדל .תותיירבבו אתפסותב הנשמב םימעפ רפסמ רכזנה ,(נ"הסל היינשה 

םיאנת תודלות ,ןמיה 'א :ואר אנתה סוכמוס לע .31-26 ימע ,(ך"רת)ה ,ץולחה ,'ינוויה קיתעמה סוכמוס' ,רגייג 'א 

והיז ןכלו אנתה סוכמוס תא קר וריכה םיבר ,'ףסוי רב סוכמוס'ךרעב ,959 ימע ,ד"כשת םילשורי ,ג ,םיארומאו 

ןיא תמיוסמ הדימב תינווי עדי אנתה סוכמוסש ףא ץרג תעדל .הז אנת םע תומשה תמישרב רכזנה סוכמוס תא 

Symmachus ben Joseph*, Encyclopaedia' .M. Graetz :ואר .תינוויל הרותה םגרתמ סוכמוס םע ותוהזל 

 578-579 .Judaica, xv, 1972, cols. ךרועו ןיבי' 'ח ,'םינווי םימוגרת' ,בוט 'ע :ואר .וז הלאשב עירכה אל בוט),

םנמז לע עודיה יפל םנמאו .(822 רוט ,ח ,תיארקמ הידפולקיצנא־) 112 ימע ,ד"משת םילשורי ,ארקמה ימוגרת 

חרכה ןיא םג ךא םהיניב דירפהל חרכה ןיא - םגרתמה סוכמוסו אנתה סוכמוס - הלא םישיא ינש לש םמוקמ לעו 

ןמ תעבונ הרותה םגרתמכ עודיה סוכמוסל זמור המישרב עיפומה סוכמוס םשה יכ יתרעשה .הז םע הז םתוהזל 

.שרדמב םשה עיפומ ובש רשקהה 

גוצייל ףאש אל הז דוביע .םיעבשה םוגרת לש םידוביעה דחא אוהו הקיתע תינוויב בתכנ סוכמוס לש םוגרתה 

לע .המשגהה תקחרהו ןושלהו ןכותה תרהבה לש תוינשרפ תומגמ וב תופקתשמו ירבעה ארקמה לש קיודמ 

סויבסוא יפלו ,רייגתהש ינורמוש סוכמוס היה סונאיפיפא יפל .תונוש תויודע ורסמנ סוכמוס לש תיתדה ותוכייתשה 

ומוגרתל סינכהש ןוויכמ ךא ידוהי היה סוכמוס רגייג תעדל .תירצונה־תידוהיה םינויבאה תכמ היה סומינורייהו 

לש םידוביעב ךרוצ רצונ בוט תעדל .(86 הרעה ליעל) רגייג :ואר .הקיתשל ומוגרת תא ונד ארקמל םישוריפ 

:ואר .םידוהיה םע םהיסומלופ ךרוצל םייוניש וב וסינכה ףאו הז םוגרת וצמיא םירצונהש רחאל םיעבשה םוגרת 

ךרע ,חתפמה יפל ,טיישת םילשורי ,וימוגרתו ארקמה ,רגייג 'א :דוע וארו .114-105 ימע ,(86 הרעה ליעל)בוט 

A. Saivesen, ;156-155 ימע ,ד"פרת הניוו ןילרב ,ז ,לארשי רצוא ,'סוכמוס' ,ןייטשנזייא ד"י ;'סוכמוס' 

 ,1997 Symmachus Readings in the Pentateuch', idem (ed.), Origin's Hexapla and Fragments, Oxford'

 177-198.pp
סוריוסא ימיב הנש םישולש סודות ירחאו' :תיניטללו תינוויל םימוגרתה תריקסב 'תונורכיזה רפסיב רכזנ סוכמוס 

ואצמ ןכ ירחא הנש הנומשו .אכלמ רובש ארקנ סוריוסאו .קיתעהו סוכמיס אוה סוכמוס דמע סונינוטנא יבא 

תרודהמ ,תונורכזה רפס)'וקיתעה תינוויל תירבעמ םלוכו [... ] םפסא ימ עודי אל רשא םיטקולמ םירפס םילשוריב 

האמב המלש ןב לאימחרי ידי לע בתכנ תונורכיזה רפס לש ןושארה דבורה .(382 ימע ,א"סשת ביבא לת ,ףיסי 'ע 

ויה םתודוא לע תורוסמ תוחפל וא הלא םימוגרתש ןאכמ .23 ימע ,(םש)ףיסי :ואר .הילטיא םורדב הרשע תחאה 
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245 ונדמלי שרדמ רקחל [25 

השמ ףסאש םינקזה םיעבש לש תומשה תמישרב תינוויל הרותה םגרתמ סוכמוס לש ומש תרכזה 

89.וז המישר לש הרשפ לע זומרל ילוא הלוכי 

הריכזמ ונינפלש שרדמב םינקזה םיעבש תמישר - ץנוצ ךכל זמר רבכו - גרובצניג תעדל 

םירצמ ךלמ ,ינשה ימלת תנמזה יפל תינוויל הרותה םוגרת לע םאטסירא תרגיאב רפוסמה תא 

הרותה תא ומגרתש םינקזה תומש לש המישר שי סאטסירא תרגיאב90 .(ג''הספל תישילשה האמה) 

הרבוח איהו תינוויב הבתכנ תרגיאה 91.םינקז םיינשו םיעבש לוכה ךס ,טבש לכמ השיש ,תינוויל 

הלומעת רפס והז יכ םירובס םירקוחה .ג''הספל הנושארה האמל היינשה האמה ןיב תועדה בורל 

.הרותה תא םהיניעב ראפל הרטמב תינווי הביבסב ויחש םידוהיל הנפ אוהשו ,ידוהי ידיב בתכנש 

תמישר אלל ךא 'םיעבשה םוגרת' לע תרוסמה תאבומ םירפוס תכסמב ןכו ילבבה דומלתב 

92.תומשה 

תכירע - ןהלש הנבמב ןה יוטיב ידיל אב סאטסירא תרגיאבש וזל שרדמבש המישרה ןיב ןוימדה 

קר אלש הארנ לבא 93.תומשב םינקזה יוהיזב ןה - טבש לכמ םינקז השיש ,םיטבש יפל המישרה 

.הרשע תחאה האמה תוביבסב דוע הילטיאב םיעודי 

וחטשב אצמנה ,(הלוחה תמי אוה1 יכמוס םיל ילוא רושקל שי ילתפנ טבשב אקווד םוכמוס לש ומש ןויצל הביסה תא 

ךורעב םירכזנה תורוקמה ואר .סופסוי יבתכב רבכ רכזנו תידומלתה תורפסה ןמ רכומ הז םש .ילתפנ טבש לש 

,לאירא הידפולקיצנא ,'הלוחה םי' ,יאנליו 'ז :ןכו ;135 ימע ,ה"מרת ,ד ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה 

.הרותה תקזחה ןיבו ילתפנ טבש ןיב תמייקה הקיזל תאז רושקל שי ילואו .2859-2858 ימע ,ו"לשת ביבא לת ,ג 

.תומשה תמישר לכ לש תידוסי הקידב השורד וז הלאש לע בישהל ידכש הארנ ךא .אי ,די הבר רבדמב :לשמל ואר 

ןווכתמב םיללוכה' םירוביחכ הפסא שרדמ םע סאטסירא תרגיא תא ךרכ ץנוצ .(3 הרעה ליעל)גרובצניג :ואר 

:ואר .םירוביחה ינשב ותנבה יפל תואצמנה ,םינקזה םיעבש לש תומשה תומישרל הארנכ ותנווכו ,'ידגה רמוח 

,426 ימע ,םש :ואר .דחוימב ץנוצ ןייצ ינועמש טוקליבש המישרבש םוכמוס תא .67 ימע ,(3 הרעה ליעל)ץנוצ 

.9 הרעה 

סאטסירא תרגיא לע .נ-זמ םיפיעס ,25-24 ימע ,ג"כשת ביבא לת ,םוטרה ש"א תרודהמ ,ד ,םינוציחה םירפסה 

עצמה' ,רבוקיר'צ 'א ;147-129 ימע ,ח"צרת)א ,ןויצ ,'תודהיה לע רוגנסכ סאטסירא תרגא לעבי ,ןייטש 'מ :ואר 

ימע ,טיישת םילשורי ,גרובניד רפס ,(םיכרוע) הבוש ימו ןמטוג 'י ,רעב 'י ,'סאטסירא תרגא לש יגולואדיאה 

 101-83; 1973 M. Hadas, Letter of Aristeas to Philocrates, New York. הז רוביח לע הפיקמ היפרגוילביב

L. DiTommaso, A Bibliography of Pseudepigrapha Research 1850-1999, Sheffield 2001, pp. :ואר 
 239-258

.(105-101 ימע ,ז"צרת קרוי וינ ,רעגיה 'מ תרודהמ)ז ,א םירפוס תכסמ ;א"ע ט הליגמ ,ילבב :ואר 

ןפואב אלו ,סאטסירא תרגיאב .לארשי יטבש רשע םינשמ ויה השמ ףסאש םינקזה םיעבשש ךכל זמר ןיא ארקמב 

השישי תריחב לש תירפסמה הערכהה םג .ונלש שרדמב םג ךכו םיטבש רשע םינשמ םינקז םינמנ ,וילאמ ןבומ 

םיעבשל הז ןובשח ליבומ םאטסירא תרגיאב .תורוקמה ינשב תרזוח וז ןושל ףאו ,תורוקמה ינשב הווש 'טבש לכמ 

השישי עירכמו תינובשחה היעבה םע דדומתמ ,דבלב םינקז םיעבשל עיגהל ךירצש ,שרדמה וליאו ,םינקז םיינשו 

םיעבש תא תומשב תוהזל ןויסינה .תומש לש הכורא המישר םירסומ תורוקמה ינש .'העברא יול טבשמו טבש לכמ 

םושמ ,תישאר .תוימינונא תויארקמ תויומד תוהזל שרדמה לש הליגרה וכרדמ גרוח יל הארנ השמ ףסאש םינקזה 

ךכ לכ הכורא המישר ההזמה השרד ריכמ יניאש םושמ ,תינשו .תמיוסמ תומדב אלו ימתס רפסמב ןאכ רבודמש 

אלא) םהרבא יכינח 318 לש םהיתומש יוהיזל ןויסינ שרדמב ונאצמ אל ןפואה ותואב .םהיתומשב םישיא לש 

גרובצניג :ואר .השנמ ןב ריאיב אלא)יעב ולפנש םישנאה 36 ;חדוק תדעב ולהקנש 'םשה ישנא' 250 ;(רזעילאב 

םינקזה םיעבש לש תומשה תומישר ןיב ןוימדהש ןבומ .הלאב אצויכו ,(23 הרעה ,122 ימע ,ה ,[3 הרעה ליעל] 

תרגיאבש המישרה וליאו םייארקמ תומש הרקיעב הנומ שרדמבש המישרה ןכש ,םמצע תומשב םייקתמ וניא 

תומשהמ קלח תאז םע .רחא םוקממ ונל םיעודי םניא לודגה םקלחש ,םיבר םיינווי תומש םג תללוכ סאטסירא 
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26] הלואג סומע 246 

יל הפסא' קוספה לע בסומה ,ונינפלש שרדמה יפל .תיתוהמ הקיז םג אלא ןאכ שי ינוציח יוקיח 

- םינקזה לע חורה תלצאהב אלא הרותה תביתכב ללכ תקסוע הניאש היישרפ - 'שיא םיעבש 

םינקזל הרותה תביתכ סוחייל סיסב .הרותה תביתכב םג דיקפת היה השמ ידי לע ורחבנש םינקזל 

תא הנומ וז המישר .ןואג םיסנ בר תבושתמ ירטיו רוזחמב תאבומה תומשה תמישרב אוצמל לכונ 

.'ך''ל ו"יזה לש תויתוא ןינמכ [...] ןוהידי לע וניזאה [ת]'שרפ הבתכיאד יקידצ אינמתו ןיעבש' 

רכזנה ןקיטו י"כבש הליבקמבו שרדמבש תומישרב םיבוקנה תומשה םתוא םה םמצע תומשה 

רמתיא ,רזעלא ,בלכ ,עשוהי ,השמ)םירכומ תומש השיש ופסונ םהילעו ,(םיליגר חסונ יפוליחב) 

תרמואה תישרדמ תרוסמ ריכה שרדמה לעבש הארנ .([חפסנבש סיספוניסב האר] סחניפו 

םינקזה םע הרותה תא ובתכש םינקזה תא ההיז אוהו ,םינקזה ידי לע הבתכנ וניזאה תשרפש 

תאבומ ןואג םיסנ בר םשב ירטיו רוזחמב תאבומה וזל המוד תרוסמ 94.השמ ידי לע ורחבנש 

95:ולוביו שרדמ םשב חקורל סחוימה הרותה שוריפב 

תריש יול ןב עשוהי ר"א (17 אכ ימב)תאזה הרישה תא לארשי רישי זא ולוביו שרדמב 

[היירטמ]'יגב ך"ל ו"יזה .יכ ילול אריו והביכרי רוכז וניזאה ,ך"ל ו"יזה התוא ןיאדוק השמ 

באילא אולפו ימרכ ךונח וליא ,םהידי לע וניזאה השרפ<ב)הבתכנש םיקידצ ח"ע יכ ,ח"ע 

96.יוכו לאומנ 

97.תוליבקמה רתיב יוצמל המודב םינקזה תומש לש האלמ המישר ולוביו שרדמ ללכ הארנה יפכ 

ןיב ההזמ וז תישרדמ תרוסמ יכ הארנו ,התביתכו הרישה אשונ ביבס אוה וז השרד לש הרוקמ 

.ללכב הרותה תביתכ ןיבו הרישה תביתכ 

םצעש - הרעשהה ךרד לע - עיצהל ןתינ ירוטסיהה העקרו ונלש השרדל עיגמה תניחבל 

ידי לע רצונ השמ לש ורודב םינקזה םיעבשל (דבלב וניזאה תשרפ וא)הרותה תביתכ לש סוחייה 

ךילשה ןשרדה .המצע הרותה תביתכ ןיבו תינוויל הרותה םוגרת ןיב ליבקהל הנווכ ךותמ ןשרדה 

השעמבש רשפא .סאטסירא תרגיאמ ילוא ריכהש תינבת יפ לע םדקומה לע רחואמה ןמ אופא 

,8 ,1)ןנחוי ,(דג טבשב שרדמבו - 10 ,6 ,1 :םיטבשב תרגיאב) הירכז :תומישרה יתשל םיפתושמ םיירבעה 

.(ןד - 9)לאינד ,(יול - 4)היננח ,(דג - 2)היתתמ ,(רשא -11 ,6 ,2)לאומש ,(ילתפנ ,יול - 12 

.(3 הרעה ליעל)גרובצניג רעיש ךכו 

'ר ידי לע וניוצ הז שרדממ תואבומ רפסמ .םייניבה ימיב םיעודי ויהש םידובאה םישרדמה ןמ אוה ולוביו שרדמ 

ליעל)ץנוצ ;52 ימע ,(3 הרעה ליעל)הנליוומ והילא ןב םהרבא :ואר .םירחאו קבלא ,ץנוצ ,א"רגה ןב םהרבא 

,(3 הרעה ליעל)טוהנירג ידי לע ןקלחב וטקלנ תואבומה .(םש)ץנוצ :ךותב קבלא ;20 הרעה ,427 ימע ,(3 הרעה 

.םינוש םירוביחב תורוזפה תורחא תואבומ דוע ףיסוהל שי הכ דע ומסרופש תואבומה לע .א"ע כ-ב"ע זט ףד ,ב 

לע .ילש רוטקודה תדובעב קסוע ינא זנכשאמ םיעודיה םירחא םישרדמו הז שרדמ לע ןוידבו הלא תואבומ טוקילב 

.68 הרעהו 239 ימע ליעל ואר ונדמלי שרדמל ולוכיו שרדמ ןיבש רשקה 

.ללכב וניזאה תשרפל תפסותכ הארנכ אבומ ךא ,41 בל יבד לע שוריפה .זער ימע ,(71 הרעה ליעל)חקורה שוריפ 

.71 הרעה ליעל ואר הז שוריפ לע 

שממ ,ך"ל ו"יזה ןמיסל ןואג הידעס בר לש ושוריפ רכזנה הרותה שוריפב אבומ וז האבומ רחאל דימ יכ ןייצל שי 

ירטיו רוזחמב אבומה רוקמה ןיבו ולוכיו שרדמ ןיב יהשלכ הקיז לע ךכמ דומלל ןתינ יכ ןכתייו ,ירטיו רוזחמב ומכ 

.ןואג םיסנ בר םשב 
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הנמ ןשרדהש הדבועה םג 98.הרותל םיינוויה םימוגרתה לש םמויקב ריכהל ןשרדה שקיב הז יוקיח 

עודיה םכחל ילוא זמורש םש - םוכמוס רחואמהו ינוויה םשה תא הנחמב ואבנתהש םינקזה דחאכ 

תוארל ונוצרל יוטיבכ שרפתהל הלוכי - םיעבשה םוגרת ירבעממ דחאכו תינוויל הרותה םגרתמכ 

ומוגרתו סאטסירא תרגיא - הלא םירוביח ינש 99.האובנה רוקממ בואשכ סוכמוס לש ומוגרת תא 

לע סומלופב תוארל רשפא וז השרדל ירוטסיהה עקרה תא 100.תינוויב ובתכנ - סוכמוס לש 

יוטיב ידיל אבשו ,םונאיניטסוי לש עודיה קוחה תא דילוהש סומלופ - תינוויב הרותה תאירק 

םיעבש לש םהיתומש לע תרוסמה לש הרוקמש חינהל ריבס ךכ םא 101.וירחא םינוש םישרדמב 

ןמ ןואג יאנינח בר לא העיגה איה ךכ םאו ,לבבב אל ךא ,ןויטנזיבב וא לארשי ץראב אוה םינקזה 

102.ץוחה 

.וחסונ תא שדיק ףאו תינוויל םוגרתה לש היצזילאדיא רצי רשא ,סאטסירא תרגא לעב לש ותמגמ התייה רבכ וזו 

ימע ,ס"כשת םילשורי ,א ,תיטסינלהה תידוהיה תורפסה ,ןמטוג 'י ;95 ימע ,(91 הרעה ליעל)רבוקיר'צ :ואר 
 125-124.

תומואהש אוה ךורב שודקה הפצו' .תרחבנה המואה תפלחהל הנעט םירצונה ידיב שמיש תינוויל הרותה םוגרת 

השמ אה אוה ךורב שודקה ול רמא לארשי םה ןיא םירמואו תינווי הב םיארוק תויהלו הרותה תא םגרתל ןידיתע 

,םוקמ לש וינב םה ונא םירמוא לארשיו םוקמ לש וינב םה ונא לארשי םה ונא םירמוא תויהל תומואה ןידיתע 

ןיריטסמש ימ אלא עדוי יניא יינב םתאש םירמוא םתא המ תומואל אוה ךורב שודקה רמא ,ןייועמ םיינזאמה וישכעו 

,םולש שיא תרודהמ)ה יתבר אתקיספ :ואר .'הנשמה וז םהל רמא ךלש ןיריטסמ םה המו ול ורמא ינב אוה ודיב ילש 

'מ :וארו)דל אשת :ה אריו ,אמוחנת ;(ב"ע דמ ףד ,רבוב תרודהמ)ו אריו ,אמוחנתב תוליבקמהו (ב"ע די ףד 

ג ,דומלת ירקחמ ,'ןיריטסמכ הנשמ' ,ל"נה ;292-289 ימע ,[ד''משת] גנ ,ץיברת ,'ןייועמ םיינזאמה ץא' ,ןמגרב 

תא הארנה יפכ ללכ רבכש ,םוגרתב רוקמה ףלחתי אמש ששחה תא הלעמ הז עטק .(109-101 ימע ,[ה''סשת] 

ונורתפ תא אצמ אוהו הרותה לע םייאמ ינוויה םוגרתה יכ רבס הז ןשרד .םינזואמ םיינזאמה ואצמייו ,השדחה תירבה 

םיינוויה םימוגרתב שומישה תא קידצהל הסינ ,המישרה לעב ,ונלש ןשרדה ותמועל .הפ לעבש הרותב הקזחהב 

םשומישמ האצותכ ןמטוג תעדל .םוגרתה רופיס תא םישיגדמה תורוקמל אופא ףרטצמ אוהו ,םידוהיה ידי לע םג 

הבתכנ'ובש םוי (תבטב 'ח)תינעת םוי עבקנ לארשי תרות דגנכ םתמחלמב הרותל םיעבשה םוגרתב םירצונה לש 

.*9 הרעה ,119 ימע ,(98 הרעה ליעל)ןמטוג :ואר .'ךלמה ימלת ימיב תינווי הרותה 

.תינווי אוה ףא בותכ היהש ,'םידוהיה תוינומדק' סופסוי לש ורפסב םג עיפומ םיעבשה םוגרת תודוא לע רופיסה 

יל הארנ אל1 :שוריפב תאז קמינ ףאו תומשה תמישר תא טימשה ךא סאססירא תרגיאמ רופיסה תא לטנ סופסוי 

תוינומדק)'הטמל בתכמב ויה םימושר תומשה יכ [...] םינקזה םיעבש לש םהיתומשב שורפל חרכהבש רבדל 

רופיסה עיפומ ,תירבע בותכה ,'ןופיסוי רפס'ב .([40 ימע ,ג''משת םילשורי ,ג ,טילש 'א תרודהמ] 57 ,בי ,םידוהיה 

,ט''לשת םילשורי ,א ,ןופיסוי רפס ,רסולפ 'ד :ואר .תומשה תמישר ללכ וב תרכזנ ןיאו 'םידוהיה תוינומדק' ךותמ 

.92 הרעה ליעל ואר .םינקזה תומש אלל ךא רופיסה לש הסרג רומאכ העיפומ ילבבה דומלתב ףא .66-64 ימע 

ללוחתהש קבאמ ךותמ דלונ ,סילופוניסנססנוקב 553 תנשב ןתינש ,ץיטנזיב רסיק ,סונאיניטסוי לש קוחה 

דדוע הז קוח .תינווי וא תירבע ־ הרותה תא הב אורקל שיש תירקיעה הפשה איה המ הלאשב תוידוהיה תוליהקב 

תא עונמל םינברה לע רסאו - סליקע םוגרת וא םיעבשה םוגרת ־ םיינוויה םימוגרתב הרותה תאירק תא 

,ג"משת םילשורי ,תימורה תורסיקה יקוחב תודהיהו םידוהיה ,(ךרוע)רדניל 'א :ואר הז קוח לע .תינוויב האירקה 

תדובעב ןכו ;99 הרעה ליעל ,יתבר אתקיספמ אבומה םג וארו .םש תאבומה תורפסהו ,301-295 ימע ,66 קוח 

תרודהמ)זקתת זמר ,םיטפוש ,ינועמש טוקליב אטוז םירבדמ אבומה לע ,(תיבכוכ תרעה ליעל)ילש רוטקודה 

.(332 ימע ,ינוליש-ןמיה 

תורוסמלו לארשי ץרא יגהנמל הבורק התייה ,הינואגמ דחא היה יאנינח ברש ,ארוס תבישיש ונעט םירקוחה ןמ המכ 

תפוקתב הקירפא ןופצ ידוהי לצא הבותכה' ,רלכיב 'א :ואר .אתידבמופ תבישימ ךכב הלדבנו ,םשמ ואבש 

rej, 50 [1905],קק.:ךותמ םוגרת) 89-55 ימע ,(ו"משת-ד"משת)בי-אי ,ירבעה טפשמה ןותנש ,'םינואגה 

 145-181); .J. Mann, Text and Studies in Jewish History and Literature, I, Cincinnati 1931, p. 670, n
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ונדמלי שרדמ רקחל תבותכה תועמשמ .ג 

רתיה ןיב יוטיב ידיל אב הז ישוק 103.'תישרדמה תורפסבש תושק רתויה תחא איה ונדמליה תלאש' 

םירושקה םינושה םיישרדמה םירוביחה ןיבש תפעוסמה םירשקה תכרעמ לש הביט רוריבב 

הזינגה יוליג םע ךא ,םינושארה םירקוחה ינפב רבכ הדמע וז הלאש 104.ונדמלי־אמוחנת תורפסל 

הפעתסהו וז הלאש הכלה ,וז תורפסל םיכיישה םיבר םיישרדמ םיעטק לש םמוסרפו תיריהקה 

ןיב לוכ םדוק דירפהל שי ךבסה תא ריתהל ידכש הארנ .ידוסיו ףיקמ ןורתפל הפצמ ןיידע איהו 

.ומצע ךותמ רוביח לכ ןוחבלו ,תונושה םהיתואחסונ לע ,וז תורפסל םירושקה םיברה םירוביחה 

הליחת ןודיהל םיכירצ ינועמש טוקליבו 'ךורע'ב םיאבומה דובאה ונדמלי שרדממ םיעטקה ףא 

הדובע 105.וז תורפסל םירושקה וא ונדמלי םינוכמה םירחא םישרדמ םע דחי אלו ,המצעל הביטחכ 

,ינועמש טוקלי לעבו 'ךורע'ה לעב ידיב היהש דובאה ונדמלי שרדמ רקחל תדחייתמה ,תאזכ 

106.הרסח ןיידע 

ימע ,(6 הרעה ליעל) רטכש יזנג ,גרובצניג 'ל ;χ-ί ימע ,ד"צרת םילשורי ,תוניתמה רפס ,ןיול ב"מ ;105 

;44 הרעהב םש ןייצש תורוקמבו ,22 ימע ,א"שת םילשורי ,םינואגה תורפסב םירקחמ ,רציבוטפא 'א ;527-508 

ירבדמ השא תבותכ' ,ןמדירפ ע"מ ;חער-אסר ,הס ימע ,ו"טשת םילשורי ,התורפסו םינואגה תפוקת ,ףסא 'ש 

קפס ליטמ ידורב .19 הרעה ,96 ימע ,(ו"משת-ד"משת)בי-אי ,ירבעה טפשמה ןותנש ,'םירפוס ירבדמ וא הרות 

228 ימע ,40 הרעהו 149 ימע ,(16 הרעה ליעל)ידורב :ואר .תובישיה יתש ןיבש םילדבהב טעמל הטונו הז קוליחב 

תורוסמ .16 הרעה ,142 ימע ,םש :ואר .עבטה לעמש םיניינעל רתוי התטנ ארוסש ךכל םיכסמ אוה ךא .54 הרעהו 

תפוקתב לבבל ועיגה ,םייטסימ־סיידגא םיטסקטו םיטויפ ,ארקמל םיימראה םימוגרתה ןוגכ ,תוילארשי ץרא 

,170-169 ,122-121 ימע ,םש :ואר .וז הפוקת לש הפוסמו העצמאמ קר םיעודי ךכל תורוקמ ךא ,םינואגה 
 243-239.

,א ,רטכש יזנג ,ל"נה ,'ונדמליה לע רמאמ' ,גרובצניג 'ל :ואר .ונדמלי לע ורמאמ תא גרובצניג חתפ ולא םילימב 

ליעל)ץנוצ :ךותב קבלא לש ותפסוה ואר וז תורפסבש תונושה תויעבה תגצהל .513-449 ימע ,ח"פרת קרוי וינ 

M. D. Herr, 'Tanchumayelammedenu', Encyclopaedia Judaica, XV, 1972, cols.; 116-112 ימע ,(3 הרעה 

.832-830 'מע,ז"נשת ביבא לת ,ג ,הדגאו שרדמ ,לקנרפ 'י ;796-797 

יכרדב םינויעו היחסונ רואית :ונדמלי־אמוחנת תורפס' ,ןמגרב 'מ :ואר וז תורפס ביבס רקחמה תודלות םוכיס 

ןושאר ןויסינ השענ הז רקחמב .19-3 ימע ,א"נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,'םתווהתה 
.וז תורפס לש הידירשו היחסונ תא םושרל 

ןמ תחא הרודהמ אוה םירפס ראשבו טוקליב אבומה ונדמליה יכ' ןייטשפא עבק תאז תמועל .55 הרעה ליעל ואר 

ליעל)ןייטשפא :ואר .'...ונדמליו אמוחנת ןיב קוליח םוש תמאב ןיאו[. ..] אמוחנת שרדמ לש תוברה תורודהמה 

תיטסינומרה הדותמ ןייטשפא עיצה וז ותטישל םאתהב .0ש ימע ,[5 הרעה ליעל] ל"נה־) 209 ימע ,(57 הרעה 

םהינש יכ [...] ינשה אמוחנתב םג שמתשהל ונל ץוחנ דחאה אמוחנתה תא ןיבהל ץופחנ םא' :אמוחנתה רקחל 

תוצוחנ יתעדל .15 ימע ,(ו"מרת)ה ,דומלת תיב ,'אמוחנתה תומדק' ,ןייטשפא 'א :ואר .'תחא הגרדמ לע םידמוע 

.וז דצל וז תוירקחמה תודותמה יתש 

תורוקממ ףסאש תובר תואבומ ךותמ דובאה ונדמלי שרדמ תא רזחשל הסינ ובש 'ונדמלי שרדמ' םסרפ טוהנירג 

סניכ ןמע דחי ךא (םיסופדה ינויצ יפל)ינועמש טוקלימו 'ךורע'ה ןמ םג םנמא תוחוקל הלא תואבומ .םינוש 

וא 'אמוחנת' ,'ונדמלי' םשב םינושארה ןמ תואבומו אמוחנתה תורודהמ ךותמ תואבומ ,ותעד לוקיש יפל ,טוהנירג 

,(רבדמב)ד :םיכרכב ,(3 הרעה ליעל)טוהנירג :ואר .םינוש תורוקממ ברועמ הז טקל אצמנ בושו ,םתס 'שרדמ' 

םירבד ,ןמרביל 'ש :ואר וז טוקיל תדובע לע תרוקיב .(בשיו תליחת דע תישארב תשרפמ :תישארב)ו ,(םירבדו ה 

.1 הרעה ,νί ימע ,ד"לשת םילשורי ,הבר 
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תא תללוכה האבומה לש הרוקמב ןוידה - יניינעל .הז ןיינעב רסחה תא אלמל אב אל הז רמאמ 

טוקליבו 'ךורע'בש ונדמלי שרדממ תואבומה ךותמש ןייצא - םינקזה םיעבש לש תומשה תמישר 

אוה הז שרדמ לש ירוטסיההו יתוברתה עקרהש ןוחטיב לש הבר הדימב קיסהל ןתינ ינועמש 

וז הפששו ,תינוויה הפשה תא בטיה ריכה ונדמלי שרדמ לעבש רכינ הלא תואבוממ107 .יטנזיב 

לעב טטיצ ונדמלימ ןורחא סרטנוקב תואבומה ןמ תחאב 108.היח רוביד תפשכ ומוקמב השמיש 

ונדמלי שרדמ ךותמ תונוש תואבוממ 109.תינוויב בתכה ןמ וריכהש ןכתייו אריס ןב רפסמ שרדמה 

110.םהילע סמלפתה ףאו תורצנה תודוסי תא ריכה ,תירצונ הביבסב יח שרדמה לעב יכ הלוע 

םירבדהו ,ןלהלש תורעהב םיאבומה םינייפאמה ןמו הלא תואבומב םירכזנה םינוש םיילאר םיטרפ ךותמ הלוע ךכ 

רומש םא יכ ונדמלי תדגהבו' :םירברבה תא ריכזה שרדמה לעב המגודל .דבלב גלזמה הצק לע םה ןאכ םיאבומה 

תרודהמ ,םלשה ךורע ,'רברב'ךרעה :ואר .'ךממ ןיחרובו ותוא ןיאור ןירברבה ךדיב הזה עימקהש ןמז לכ ןורמשת 

יח הבש תילארה הביבסה ךותמ םירוזג ונדמלי שרדמבש םילשמהש הארנ .183 ימע ,ב ,(9 הרעה ליעל)טוהוק 

ןלהל אבומה עטקב לשמל ךכו ימור תא םעפ אל וילשמב ריכזה שרדמה לעב .התוא םיפקשמו שרדמה ךרוע 

םוקממ ףא ילואו הווהב רבידש ןכתייו ,(רסיקל ילוא זמור םש רכזנה 'םדו רשב ךלמ' :גנ ףיעס ןורחא סרסנוקמ 

הנבומב ימורל ותנווכש ענמנה ןמ אל ךא ללכב ןויטנזיבל יוניככ םישרדמב שמשמ 'םודא'וא 'ימור' .שממ ובשומ 

בותכה הנידמה רוצב םלש ארקמב רוצ לכ רזעילא 'ר רמאי :ונדמלי םשב אבומ (ט)'רצי ךרע 'ךורעיב .םצמוצמה 

תודלות ,טרופופר י"ש :וארו .44 ימע ,א''נרת ,ז ,(םש)טוהוק תרודהמ :ואר .ירבדמ בותכה ימורב רסח רבדמ 

ליעל)סוארק :ואר לופוניטנטסנוקל וא אמורל יוניככ ירוצי לע .111 ימע ,ג''ערת השרו ,ךורעה לעב ןתנ ונבר 

.100 ימע ,(17 הרעה 

סרטנוקבו ינועמש טוקליבש תואבומב ןכו 'ךורע'ב תואבומה ונדמלי שרדמ ךותמ תוינוויה םילימה תומישרב יד 

('ךורע'ה ךותמ)הלא תומישר .בטיה שרדמה לעבל תרכומ התייה וז הפש יכ תואדווב עובקל תנמ לע ובש ןורחא 

ימע ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע :א''ע ק-א"ע חצ ףד ,אובמ ,(55 הרעה ליעל)רבוב :לצא ואר 

ןורחא סרטנוקב אבומה עטקב המגודל ואר) םילכו םיצפח לש תומש רתיה ןיב תוללוכ הלא םילימ .121-115 

המגודל ואר)םישובלמ תומש :([804 ימע ,ב ,םירבד ,ינוליש-ןמיה תרודהמ] גנ זמר ,ינועמש טוקלי ,ונדמלימ 

ןלהל יתאבהש המו ,(238 ימע ,םש) 'סומלכ' ,(222 ימע ,ד ,[9 הרעה ליעל] םלשה ךורע)יאלככ' םיכרע 'ךורע'ב 

.דועו ([255 ימע ,א ,םש] 'יקא' ךרעה ,ךורע :ואר)תינוויב תויח תואירק :(112 הרעהב 

תרודהמ] מ זמר ,ונדמלימ ןורחא סרטנוק) 'םדאה תא ןידבכמ םידגבהו םדא ינב [םיהלא רדה] רמוא אריס ןב' 

הרעה ליעל)רבוב תרודהמ ,טקלה ילובישב אמוחנת םשב תאבומ וז האבומל הליבקמ .([800 ימע ,ינוליש־ןמיה 

שובלמ [...] שיא עדווי והארממ' :וושה ונדמלימ וז האבומל .ונינפלש אמוחנתב הנניא איה ךא ,א"ע גכ ףד ,(6 

,ב"לשת םילשורי ,לגס צ"מ תרודהמ ,םלשה אריס ןב רפס] 26-25 טי אריס ןב)'וילע ודיגי םדא ידעצו [...] שיא 

שרדמ לעב ינפל דמעש רוקמה והמ תעדל השקו אריס ןבמ ולא םיקוספל תירבעב רוקמ ונידיב ןיא .([זיק ימע 

,ג"לשת םילשורי ,םילמה רצוא חותינו היצנדרוקנוק ,רוקמה :אריס ןב רפס :ואר .תינוויב וינפל היה םאו ונדמלי 

S. Schechter, 'The Quotations from Ecclesiasticus in Rabbinic ;9 הרעה ,39 ימע ,(םש) לגס ;24 ימע 

 703 ,695 .Literature', JQR, 3 (1891), pp

הארו הפצו' :תורצנה םע תורישי שרדמה לעב סמלפתמ םעלב תשרפ לע ונדמלי שרדמ ךותמ עטקב לשמל ךכ 

ונת רמוא אוה ןכו [...] ולוכ םלועה לכ תועטהלו הולא ומצע תושעל שקבמש דומעל דיתעש השא ןב םדא שיש 

וניאו םיהלא ןב אוהש רמול אוה דיתעו ,בזכמ אוה לא אוהש רמאי םאו [...] שיאה ותוא רחא תועטל אלש םכתעד 

תרודהמ)הסשת זמר ,קלב ,ינועמש טוקלי ואר .'םיציקל אבו קלתסמ אוהש רמול דיתע אוהש [...] םדא ןב אלא 

וטמשוהו טוקליה לש ןושארה סופדבו דיה בתכב תויוצמ הלא תורוש] 82-77 תורוש ,485 ימע ,ינוליש-ןמיה 

תשרפ לעו םלועה תומוא יאיבנ לע ל"זח תושרד' ,ךברוא א"א :ואר וז השרד ןיינעל .([ןכמ רחאלש םיסופדב 

,יאוה בזכמ ינא לא םדא ךל רמאי םא :והבא 'ר רמאי ,יש־ריע 'ע ;289-272 ימע ,(ז"טשת)הכ ,ץיברת ,'םעלב 

זמר ,יכאלמ ,ינועמש טוקליב האבוה תורצנל תזמורה תרחא תיסומלופ השרד .177-173 ימע ,(ב"משת)זמ ,ןויצ 

ונא םנח לע ורמאת אלש רכש םילטונ םתאו תוצמב םיריהז ווה ינב ,לארשיל ה"בקה רמאי :ונדמלי ךותמ ,אצקת 

םילילא ידבוע ךכ [...] םכיניבל םניב המ תוארל םכל שי .םילילאל םידבוע א"ועהו םיהלאל םידבוע ונאו םיעגי 
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תרוסמ יפ לע הכלה יגהנמ וב םירכזנו םיילארשי ץרא תורוקמב שומיש השוע ונדמלי שרדמ 

112.לבב ימכח םע םירשק לע םיזמר םג וב םיאצמנש הארנ ךא "י,וז 

םיעבש תמישר תא תללוכה האבומל רשאב יתגצהש םיאצממה םע דחא הנקב םילוע ולא םירבד 

תא תללוכה השרדה יכ ליעל יתרעיש .ונדמלי שרדמל רומאכ הכיישל שיש האבומ ,םינקזה 

יפל - ונדמלי שרדמ - שרדמה תכירע םוקמ םג .יטנזיב עקר לע הרצונ תומשה םיעבש תמישר 

יאנינח בר ימי רחאל תורוד רפסמ ונמזו ,ןויטנזיבב הארנה יפכ אוה ,וב יתנדש תבותכה חסונ 

,הז ןיינעב ץנוצ לש היולת יתלבה ותרעשה תא תמאות וז הנקסמ .(תיעישת האמב רמולכ)ןואג 

הנושארה תיצחמב ורבחמ ןמזיו 'תימורדה הילטיאב וא ןוויב ונייה ,הפוריאב ונדמלי לש ואצומ'ש 

תא גיהנהש סחנפ בר ותוא אוה תבותכב רכזנה סחנפ ברש הרעשהה "3.'תיעישתה האמה לש 

תרודהמ)חי זמר ,ונדמלימ ןורחא סרטנוק וושהו .'םיעדוי ונאו רקבה אבי לארשי םירמוא ,ץפח ונב םיהלא םירמוא 

.(796 ימע ,ינוליש-ןמיה 

ליעל ואר .ילארשי ץראה חסונה יפל ןהו הנח תליפתמ תודמלנה הדימעה תליפתב תוכרבה הרשע הנומש לשמל 

.82 הרעה 

ותיפכ :םיקבדה םתאבו םדאה ןה ונדמלי שירבי :'לברס' ךרעב ,'ךורע'ב תאבומה ונדמלימ האבומב שי ךכל המגוד 

ץווכ דיימ שאה ןמ חירמש ןויכ רועה ןמ ףרשיל חונ רבד ךל ןיא .ןוהילגרבש ןילברסה ולא (21 ג ינד)ןוהילברסב 

ולא ורמא לבבש וניתוברו .(27 ג םש)ונש אל ןהילברסו ביתכ ךכיפל וקוזינ אלו םהמע רועהו ןשבכל וסנכנ ולאו 

תועדה יתש הארנה יפכ .128 ימע ,ן"רת ,ו ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע :ואר .'ןהבש תוילטה 

,שרדמה לעב תעד איה הנושארה .(129 ימע ,םש :ואר ,טוהוק םג ןיבה הארנכ ךכו)ונדמלי ךותמ ןאכ תואבומ 

וא םייסנכמ אוה שרדמה לעב ןוויכ וילאש שובלמה םא עירכהל השק .םיילגרל רועמ שובלמ ןימ אוה לברס היפלו 

אוה תיברעב 'לברס' יכ בתכ טוהוק .תילטכ לברס תשרפמו 'לבבבש וניתובר' םשב תאבומ היינשה העדה .םיילענ 

ןבומב 'לברס' ושריפ לבבב יכ הלוע תונוש תויודעמ .(לאוורש ומכ)םייסנכמ אוה תיסרפבו ,ןוילע שובלמו ליעמ 

ןימ אוהש ,'לברס'ל ונדמלי שרדמ לעב איבהש שוריפהש אצמנ .םיילגרל יוסיככ 'לברס'ושריפ ןוויבו ,ליעמ לש 

וניתובר' םשב איבהש שוריפה וליאו .הלימה לש יסרפה ןבומה יפל ןוויב עודי היהש שוריפה אוה ,םיילגרל יוסיכ 

ונדמלי שרדמ לעבש קיסהל לכונ ןאכמ .לבב ינואג לצא חוורש שוריפה אוה ,ליעמ וא תילט אוה לברסש ,ילבבבש 

המגודב יכ םא)ילבבבש וניתובר' יוניכב הימכח תא הניכו תילבבה תרוסמה תא ריכה אוה ,תינוויה תרוסמב זחא 

לאינדמ רכזנה קוספב םירכזנה םידגבה רתי תא םג .(לבב ינואגל אלו ילבבה דומלתה ימכחל ותנווכש ןכתיי וז 

הלוע ךכמ םגו ,(םיסרפה ןמ ילוא)ימור וא ןוויב וריכהש םידגבה יפ לעו תימור וא תינווי ןושלב ונדמלי לעב שריפ 

;322 ימע ,ו ,(9 הרעה ליעל)טוהוק תרודהמ ,םלשה ךורע ,'שטפ'ךרעה :ונייע .הילטיאב וא ןויטנזיבב יח אוהש 

ימע ,ה"שת ביבא לת ,ב קלח ,ב ,דומלתה תוינומדק ,סוארק 'ש :ואר לברסה לע .201 ימע ,ב ,םש ,'ןיקרב' 
 217-216.

תורפס לש המוקמו הנמז תלאשב רקחמב ולעוהש תונושה תועדה .111 ימע ,(3 הרעה ליעל) ץנוצ :ואר 

ותואיצמ תא רעיש ץנוצ .אקווד ינועמש טוקליו 'ךורעיה ידיב היהש ונדמלי שרדמב ודקמתה אל ונדמלי־אמוחנת 

ונדמלי ותואל םיעגונ ןאכ םיטטוצמה ץנוצ לש וירבד .אמוחנתה תורודהמ וטקלנ ונממש םודק ונדמלי רפס לש 

.ינועמש טוקליבו 'ךורע'בש ונדמלי שרדממ תואבומבו ספדנה אמוחנתב ונינפל יוצמש המ ךותמ תאזו ,םודק 

וירחאל רצק ןמזו ,ונדמליה רעושמה יפל רבחתנ תיעישתה האמה לש ינשה שילשב' :ץנוצ בתכ רחא םוקמב 

שרדמ] הלאה םישרדמהש רבחמה תעד' :ולא םירבד לע גישה קבלא .177 ימע ,םש :ואר .'םיליהתל שרדמה 

לש םנמז ןיינעל .6 הרעה ,477 ימע ,םש :ואר ,'הלבקל ןיאו דוסי הל ןיא הילטיאב ורבחתנ [םילהת שרדמו ונדמלי 

םינמז רדס עובקל התע ונל רשפא יאיש םג ךא ,'רחואמ ןמזמ ןה ונדמליה תושרד'ש רבס קבלא ףא הלא םירוביח 

ןמז ןיינעב יללכ ןפואב בתכ (103 הרעה ליעל)רה .115-114 ימע ,םש :ואר ,'רתוי םודק םיצבקהמ הזיא טילחהלו 

השולשל וז תורפס לש התווהתה ךילהת תא קליח ןמגרב .800 תנש ינפל המידקהל ןיאש ,וז תורפס לכ לש התכירע 

,וז תורפסל םיכיישה םירוביחהמ קלח ךראית ףאו - רחואמה דבורהו םייניבה דבור ,םודקה דבורה - םיבלש 

ימע ,(104 הרעה ליעל)ןמגרב :ואר .קסוע ינא ובש ונדמלי שרדמ לש ומוקמו ונמז תא עבקש יתיאר אל ךא 
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251 ונדמלי שרדמ רקחל [31 

לע רומאה םע דחא הנקב הלוע ,'תובוצק תוכלה'ב םירכזנהו ,הילטיאמ םיעודיה בוריעה יגהנמ 

ןייפאמ םידחוימ םייארקמ תומשב שומישה םצע יכ ןייצל שי 114.ונדמלי שרדמ לש ותכירע םוקמ 

דבלמ ,םיפסונ םיזמר הבוחב תנפוצ וז המישרש ןכתייו ,וז הפוקתב ןויטנזיבו הילטיא ידוהי תא 

ינפב רקחמ שרוד הז ןיינע ךא - שרדמה יכרוע וא תרוסמה ילעבל םג ילוא - םוכמוס לש ומש 

115.ומצע 

G. stemberger, :ואר .לארשי ץראב רבחתה ונדמלי שרדמש הרעשהה תא ולעה םידחא םירקוח .188-173 

 306 .Introduction to the Talmud and Midrash, Edinburgh 1996, p. האמל שרדמה תכירע ןמז תעיבק םא

התייהש ,לארשי ץרא תא םלוה וניא ןלהל םיניוצמה םינייפאמה ןמ הלועש יפכ ולש עקרה ירה ,הנוכנ תיעישתה 

הדבועה תא ןובשחב איבהל םג שי הז ונדמלי שרדמ לש ותכירע םוקמ תעיבקב .יברעה ןוטלשה תחת וז הפוקתב 

.הילטיאמ זנכשאל עיגה אוהש רעשל קוחר אלו ,זנכשאב ןכו ,'ךורע'ה לעב ידיב ,הילטיאב יוצמ היה אוהש 

.6 הרעה ליעל ואר 

םינויעו םירקחמ ,ל"נה ,'םייניבה ימיב ירבעה םשה' ,ראלק 'ב :ואר םייניבה ימיב הילטיאב םיירבעה תומשה לע 

ןרופיס' ,וטוסאק מ"ד -,111 ימע ,16 הרעה ליעל)ןייטשנפא ;65-64 ימע ,ד"ישת ביבא לת ,תורפסבו הרישב ןושלב 

רואל םיאצוי ,םירקחמ :הילטיאב םידוהי ,(ךרוע)טראנייב 'ח ,'הילטיא םורדב תיעישתה האמה ןמ תובצמ יתש לש 

ןונמא יברל ףקות הנתנו לעי ,לקנרפ 'א ;23-1 ימע ,ח"משת םילשורי ,וטוסאק דיימ לש ותדלוהל הנש האמ תאלמב 

,די לע ץבק ,'ןונמא רב לאננח 'רל לודגה תבשל אתשודק' ,ל"נה ;133-132 ימע ,(ב"סשת)זס ,ןויצ ,'אצנגממ 

The Names of the Jews of' ,H. J. Leon :ואר הקיתעה אמורב םידוהיה לש תומשה לע .5 ימע ,(ב"סשת)זט 

 93-121 .Rome', idem. The Jews of Ancient Rome, Philadelphia 1960, pp. הילטיאבש ךכ לע דמע ראלק

תומשה תמישר .דוד תיבמ תומשב דחוימב ושמתשהש ןייצ לקנרפו ,םיחדינ םקלח ,םייארקמ תומשב אורקל וגהנ 

,לאננח ,ידבז ,לאינד ,ןנחלא :ןוגכ - הילטיאב וגהנש םייארקמ תומש תללוכ ,היתואחסונ לע ,ןאכ יתנד הבש 

הנושארה תומשה תמישרבש בל םישל שי .וירוביג לש תומשו דוד תיבמ תומש םקלח - היטפשו לאיטלפ ,ריכמ 

תמישרב .וז המישרבש תרוסמה לבקמ לש ומש אוהש ,לאומש םשה רשא טבש תחת עיפומ ינועמש טוקליבש 

ךיישכ ארקמב רכזנ וניא לאומש םשה .לאננח םשה הז םש םוקמב עיפומ ,'תורחא םינפ'בש וז ,היינשה תומשה 

עיפומ וניא לאננח םשה םג .תרוסמה לבקמל זמרכ הנושארה המישרל סנכוה אוהש רעשל ןתינ ןכלו ,רשא טבשל 

המישרב רזוח לאננח םשה .(דועו 37 אל ירי)'לאננח לדגמ' םוקמה םשמ קלחכ קר אלא רשא טבשל רשקב ארקמב 

שומישה (םש)ןייטשנפא יפל .וז תרוסמ ילעבמ דחא לש ומשל זמור אוה ףאש ןכתייו ,ןד טבש תחת ,תפסונ םעפ וז 

'םולשו לאננח'ל דועו 7 בל 'ריב רכזנה 'םולש ןב לאמנח' וושה ךא)הילטיא םורדל דחוימ םייניבה ימיב לאננח םשב 

םאטשנויל תעדלו הרוצה התואב ,תינוויב ,םיעבשה םוגרתב ובתכנ לאננחו לאמנח תומשה .רשא תחת המישרבש 

םירוט ,ג ,תיארקמ הידפולקיצנא ,'לאמנח' ,םאטשנויל א"ש :ואר .'לאננח' לש תינשמ הרוצ איה 'לאמנח' 

.([39 ז א"הד] רשא טבשמ לאינח ארקמב עיפומ ןכ ומכ .217-216 
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חפסנ 

השמ ףסאש םינקזה םיעבש לש תומשה תומישר לש סיספוניס 
(הלבטה ףוסב ואר חסונ יפוליחלו תורוקמה תמישרל) 

ירטיו רוזחמ  קרוי וינ י"כ  ןקיטוי"כ  יבוזאה שוריפ  (ב)ינועמש טוקלי  (א)ינועמש טוקלי 

תובושתבו  ךל ראבא  תומש  'ע ןה ולאו  תורחא םינפ  םיעבש יל הפסא 

ןואגה  תלעמ  םיעבש  שיא  השמ ימא שיא 

וניבר  םיעבש  ויהש םינקז  םא השעא דציכ 

'רב םיסינ  לע םינקז  .השמ םע  השמח רורבא 

בקעי  לכמ רדסה  'ה רמאיו  טבשו טבש לכמ 

:ל"צז  םיטבשה  השמ לא  ןירסח אצמנ 

אתליאש  יל הפסא  השש השמח 

ו''יזהד  םיעבש  ואצמנ טבש לכמ 

יאמ :ך"ל  ינפמ שיא  המ םינש םירתי 

ימעט  ול רמא המ  השש איבה השע 

ישאר  ה''בקה  טבש לכמ 

םיקרפ  השמל  יול טבשמו 

וניזאהו  יל הפסא  רמא ,העברא 

ו"יזהב  םיעבש  טבשב ינא עדוי 

.ך"ל  א"ד[...]  וינע אוהש יול 

םושמ  יל הפסא  ינממ לבקמו 

והניאד  םיעבש 

יגב  השמ רמא 

איירטמ  לאלצבל 

ןיעבש  יחא לאלצב 

.אינמתו  רמא הז רבד 

דגנכ  שודקה יל 

ןיעבש  אוה ךורב 

אינמתו  יל הפסא 

יקידצ  םיעבש 

הביתכיאד  יניאו שיא 

'שרפ  ךאיה עדוי 

לע וניזאה  ,םתוא קלח 
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ירטיו רוזחמ קרוי וינ י"כ ןקיטו י''כ יבוזאה שוריפ (ב)ינועמש טוקלי (א)ינועמש טוקלי 

.ןוהידי םתוא קלחא 
:ןה וליא לכמ השש 

טבשו טבש 

ואצמנ 

,םירתי 

לכמ השמח 

טבשו טבש 

אצמנ 

,םירסח 

השש 

דחא טבשמ 

השמחו 

דחא טבשמ 

ליטמ ינירה 

ןיב המוהמ 

.םיטבשה 

ול רמא 

לאלצב 

השמ השמל 

רבד וניבר 

השק הז 

רמא ךילע 

רמא ןיה ול 

בותכ ול 

תורגיא 

ןיקתיפו 

ךותב םנתו 

הארו יפלק 

ימ לכ 

הלעש 

שארל 

ירה השולש 
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ירטיו רוזחמ קרוי וינ י"כ ןקיטו י"כ יבוזאה שוריפ (ב)ינועמש טוקלי (א)ינועמש טוקלי 

הלוע אוה 

לכ שארל 

וניאש ימ 

ידיל הלוע 

השולש 

יואר וניא 

הרשתש 

הניכש וילע 

.םימשה ןמ 

השעו ךלה 

לכמ ןכ 

טבשו טבש 

ץוח השש 

וטבשמ 

אלש יוללש 

ודיב הלע 

אלא 

,העברא 

דמע דימ 

וקשנו השמ 

לע לאלצבל 

רמא ושאר 

ךרשא ול 

הדוהי 

ןב לאלצבש 

רוח ןב ירוא 

אצי 

ךיצלחמ 

ימרכ ךונח  טבשמ  וליחתה  טבשמ  ךונח ןבוארמ  ןבואר טבשמ 2 

אולפ  ןבואר  השש  ךונח ןבואר  ןורצח אולפו  ךונח דימעה 

באילא  ךונח  וטבשמ  אולפ ימרכ  רוכז ימרכו  אולפ ימרכ 

לאומנ  אולפו  ןבוארלש  באילא  לאומנו  לאומנ באילא 
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ירטיו רוזחמ  קרוי וינ י"כ  ןקיטו י"כ  יבוזאה שוריפ  (ב)ינועמש טוקלי  (א)ינועמש טוקלי 

רוכז  ןורצחו  הליחת  רוכז לאומנ  רוכז 

:ןבוארל 

ןה וליאו 

ולפו ךונח 

ימרכו  ימרכו 

באילא 

לאומנו  לאומנ 

רוכזו  רובה 

ןיכי ןימי  טבשמ  טבשמ  'עמש טבשמ  ןימי ןועמשמ  ןועמש טבשמו 

רחצ דהא  ןועמש  ןימי ןועמש  דהוא ןימי  ןיכי דהואו  רחוצו ןיכי ןימי 

ירמנ לואש  דהאו ןימי  ןיכיו דחאו  רחוצ ןיכי  לואשו רחוצו  לואשו דחאו 

:ןועמשל  רחצו ןיכיו  רחצו  ירמנו לואש  ירמנו  ירמנו 

לואשו  לואשו 

ירמזו  ירמזו 

םרמע  יול טבשמ  יול טבשמ  יול טבשמ  ירמע יולמ  יול טבשמו 

היננח  םרמע  116םרממע  היננח םרמע  היננחו לאותזו  היננח םרמע 

לאנתנ  לאנתנו  לאנתנו  לאנתנ  לע השמו ירתסו  ןב אווזו לאנתנ 

ןב אותז  איננחו  ודה ןנחוי  אותקו  ןהיבג  לע השמו ירתס 

ירתס  אותזו  117ירתס ןב  השמו ירתסו  ןהיבג 

:יולל  לע השמו  לע השמו  םהיבג לע 

ןהיבג  ןהיבג 

ןהכה ןרהאו 

ןורצח חרז  הדוהימ  טבשמ  טבשמ  חרז הדוהימ  הדוהי טבשמ 

בדנוי  חרא  חרא הדוהי  חרז הדוהי  בדנויו ךורעיו  בדנוי ןדו חרז 

לאלצב  118ןודנאו  ודואו  בדנוי ןד  היטפש לאלצבו  היטפש לאלצבו 

היטפש  בדנוהיו  בדנויו  לאלצב  ןושחנו  ןושחנו 

ןושחנ  לאלצב  לאלצבו  היטפש 

:הדוהיל  הינכש  היטפש  ןושחנ 

ןושחנ  ןושחנו 

.תועטב דיה בתכב בותכ ךכ 116 

.הקיחמ ןמיסל וק םש לכ לעמו ,'היטפש לאלצבו בדנויו' :בתכנ דיה בתכב 117 

.ךורצח' לש שוביש ילוא אוה הז םש 118 
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ירטיו רוזחמ  קרוי וינ י"כ  ןקיטוי"ב  יבוזאה שוריפ  (ב)ינועמש טוקלי  (א)ינועמש טוקלי 

אזע רהצ  רכששימ  טבשמ  טבשמ  ריעצ רכששימ  רכששי טבשמ 

יטלפ לאגי  רעוצ  רעוצ רכשי  רכששי  לאגיו ןקעיו  לאגיו אזע רהוצ 

לאינתע  היזעו  לאגיו ןזעו  לאוי אוזע  לאיטלפ  לאינתעו יטלפ 

תיגח  לאיטלפו  לאיטלפו  לאיטלפ  ינוחו לאינתעו  תיגחו 

:רכששיל  לאגי  לאינתעו  לאינתע 

לאינפא 

תיגח 

יגחו  תינח 

ןולא דרס  ןולובזמ  טבשמ  ןלובז טבשמ  דרס ןלובזמ  ןולובז טבשמ 

באילהא  ןולאו דרס  דרס ןולבז  ןולא דרס  ידוסו ןולאו  ידוס ןולאו דרס 

והילא  לאלחיו  ידוסו ןולאו  ידוס  לאללהמ  והילא באילהא 

ידוס ישמנ  באילאו  באילאו  באילהא  ישמנו אוהילא  ישפנ 

:ןולובזל  והילא  אוהילאו  אוהילא 

ישמנ  ישמנו  ישיפנ 

ףסוי טבשמ 

יזעו ריאי 

לאיכלמו 

םרינודאו 

םרוהיו 

ןיכיו 

האיבש ןימינבמ טבשמ טבשמ באנלס ןימינבמ ןימינב טבשמ 
ןולסכ האנס ןימינב ןימינב דדלא ןולסבו ןולסכ באונס 
דדילא ןולסבו באונס ןולסכ באונס בוטיחאדדימו בוטיחאדדילא 

בוטיחא דדילאו ןולסבו דדילא הינתמ הינתמ לאיחא 
לאיחא ינב ונב דדילאו בוטיחא 

הינתמ בוטיחא בוטיחאו ךלמיחא 
.ןמינבל הכתמו לאיחא הינתמ 

הינתמו 

ריאירזעי טבשמ םירפא טבשמ 10 

לאיכלמ ריאי םירפא רזעי ריאי 
םרינדא רזעי לאיכלמ 

םריחא לאיכלמ םריחא םרינודא 
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ירטיו רוזחמ  קרוי וינ י"כ  ןקיטו י''כ  יבוזאה שוריפ  (ב)ינועמש טוקלי  (א)ינועמש טוקלי 

רוכז  םרינודא  רוכזו 

:םירפאל  רוכז םריחא 

הילדג  ריאי ןדמ  ןד טבשמ  ןד טבשמ  ילגר יקוב ןדמ  הילדג ןד טבשמ 11 

לאגי  רזעו  ילגר הילדג  לאוי הילדג  םעוניחא  םעוניחא לאגי 

םעוניחא  לאיכלמו  םעונ יחאו  םעוניחא  ירצ רזעיחאו  לאינד רזעיחאו 

רזעיחא  םרינדא  רזעיחאו  רזעיחא  לאננחו  'ירשו 

יהש לאינד  ישיבא  לאינחו  השז לאינד 

:ןדל  רוכזו  ידשו 

ןנהוילא  ילתפנמ  טבשמ  טבשמ  ילתפנמ  ילתפנ טבשמ 12 

םיקילא  ןנחלא  ילתפנ  ילתפנ  עמשילא  םיקילא ןנחוילא 

עמשילא  םיקילא  ןנחלא  ןנחוילא  ידבזו סוכמוס  סוכמוס עמשילא 

סוכמוס  עמשילא  םיקילא  םיקילא  ןנחלא ןנחויו  ןנחויו ידבז 

ןנחוי דבז  "9םעגם  עמשילאו  עמשילא  םיקילא 

.ילתפנל  ןנחוי ידבו  סוכמסו  ידבז םוכמס 

ןנחויו ידבזו  ןתנוהי 

יחדז יננה  יגח דגמ  דג טבשמ  דג טבשמ  יחרזו ינוח דגמ  יגח דג טבשמ 13 

ינק ינוש  הירכזו  יחרזו יגח  יחרז יגח  והיתתמ ןניק  יניקו ינוש יחרז 

והיתתמ  זנק ינוש  זנקו ינושו  ינק ינוש  ינושו והידבז  והידבזו והיתתמ 

והירכז  היתתמ  והינתמו  והידבז 

.דגל  והידמח  והידבזו  והיתתמ 

רוחשפ  רשאמ  רשא טבשמ  רשא טבשמ  רושחפ רשאמ  רשא טבשמו 14 

ימולש  לאומש  רוחשפ  ימולש רושפ  לאננח ימלשו  ימולישו רושפ 

לאומש  םולש  120םלישו  םולש  והיחא םולשו  םולש לאומש 

םולש  רוחשפ  לאומשו  לאומש  והינכשו  והיחא והינכש 

והינכש  ימולש  םולשו  והינכש 

והיחא  הינכש  היחאו  והיזחא 

:רשאל  דוהיחאו  הינבשו 

םירפאמ  ריאי ףסוימ   15

לאגי יקב  לאיטלפ רזעויו 

 257

.'סוכמוס' לש שוביש הארנכ אוה הז םש 119 

.תויתואה לוכיש וא םשה לש השגדה ןייצמ הז ןמיס ,תודוקנ יתש תועיפומ 'םליש'הלימה לש ד"וי תואה לע 120 
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ירטיו רוזחמ קרוי וינ י"כ ןקיטו י"כ יבוזאה שוריס (ב)ינועמש טוקלי (א)ינועמש טוקלי 

םעניחא ריכמו םר הינדא 

רזעיחאו 

היכלמ 

ינדאו 

ב"עירה םהמעו א''עירה םיעבש ירה 16 

לכל השש ירש םינקז םינקז דחאו 

ונבתכו םתוא ונבתכו 17 

םתוא לאומש בר יפמ 

שיא הלבקב סחנפ לש יחא 
שיא יפמ בוטל רוכז םירמו 

בר יפמ םתוא דמלו 

ויחא לאומש אצומ ץיברתב 
סחנפ בר לש יאנינח אנבר 

םהו ל"ז שאר אנהכ 

םתוא ולבק ןואג תבישי 
יפמ ץבתב 

:טבש םיפלא 

השמ תואמ ירש 

עשוהי ירש 

בלכ םישמח 

רזעלא ירשו 

רמתיא תורשע 

ירה סחנפ 

ח"ע 

.םיניקז 

ןיינמכ 

תויתוא 

ו"יזה לש 

ישיר ך''ל 

םיקרפ 

:אתרישד 

אנברו אנרמ 
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ירטיו רוזחמ קרוי וינ י'־כ ןקיטו י"כ יבוזאה שוריפ (ב)ינועמש טוקלי (א)ינועמש טוקלי 

אנהכ יאנינח 

תבישי שאר 

ןכו ןואג 

אוה םג בתכ 

לביקש 

וברו וברמ 

שיא וברמ 

דע שיא יפמ 

תסנכ ישנא 

הלודגה 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Wed, 24 Jan 2018 07:51:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



40] הלואג סומע 260 

121תורוקמה תמישר 

ינועמש טוקלי 
(22703 'ס יי'כתמ ;2637 ראואביונ) ms. Heb. b. 6 הנאילדוב ,דרופסקוא י''כ חסונ יפל ,ולשת זמר ,ךתולעהב 

סופדמ חסונה יפוליח .היינשה המישרה = (ב) ,הנושארה המישרה = (א) .(213-212 ימע ,ינוליש-ןמיה תרודהמ־) 

ו"פר יקינולס ,ןושאר 

יבוזאה שוריפ 

ליעל)םולשךב תרודהממ חסונה יפוליח .(22951 'ם י"כתמ) 1019 ןליא־רב תטיסרבינוא תיירפס ,ןג תמר י"כ יפל 

חנק ימע ,(14 הרעה 

ןקיטו י"כ 
א60-ב59 ףד ,(215 'ס י"כתמ) cod. ebr. 103/3 תילוטסופאה היירפסה 

קרוי וינ י"כ 
א"ע אמ ףד ,(24632 'ם י"כתמ) 116 ק ןמהל ףסוא 

ירטיו רוזחמ 

388 ימע ,נש ןמיס ,(6 הרעה ליעל)ץיבורוה תרודהמ 

(תואקספה ירפסמ יפל) חסונ יפוליח 

(א)ינועמש טוקלי 
[ידוס 7 אוודו [אווזו רסח [יול 4 דהואו[דהאו3 (תונורחאה תועפוהה יתשב)טבשו ףסונ [טבש רחבא [רורבא 1 

והזחא [והיחא רושא[רושפ14 והירכזו [והידבזו רסח [ינוש 13 יהשו ['ירשו לאגיו ףסונ [הילדג 11 ירוס 
אנברו [אנבר םא ונבתכו [םתוא ונבתכו 17 

(ב)ינועמש טוקלי 
[רושחפ14 והירכזו [והידבז 13 לאלהיו[לאללהמ ידוסו [ידוסו 7 ךורעו [ךורעיו חרא [חרז 5 םירחא [תורחא 1 

רוחשפ 

יבוזאה שוריפ 

[היטפש 5 ירתס ןב [ירתסו אותקו [אותק 4 דהא ןיכי [ןיכי דהוא (ןלהל ןכו) טבש [טבשמ 3 יעה [יע 1 

ץביתב[ץבתב17 סוכמוס[סוכמס 12 תוכז [רוכז 10 תיגח [תינח 6 הייטפש 

ליעל ואר .ןאכ האבוה אל ןכלו םינושארה תומשה תשמח תא קר תללוכ ולוביו שרדממ האבומבש תומשה תמישר 121 

.246 ימע 
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